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ANALIZA IGRE Z IGRALCEM MANJ PRI ROKOMETU
Maja Klakočer
IZVLEČEK
Namen magistrske naloge je bil opraviti analizo igre z igralcem manj v napadu na 20 izbranih
tekmah skupinskega dela evropske rokometne klubske Lige prvakov v sezoni 2016/17 (EHF
Champions League). Želeli smo ugotoviti, kakšne so razlike v številu pojavljanj nekaterih
spremenljivk igralne učinkovitosti ob igranju z igralcem manj med zmagovalci, poraženci in
ekipami, ki so igrale neodločeno.
Podatke, ki smo jih uporabili pri analizi, smo pridobili s pomočjo video posnetkov tekem in
uradnih statističnih podatkov, ki so objavljeni na spletnih strani EHF Lige prvakov. V
raziskavo smo zajeli 26 spremenljivk in zapisovali njihovo pogostost pojavljanja. Ekipe smo
razdelili v tri skupine glede na končni rezultat tekme, in sicer na zmagovalce, poražence in
ekipe, ki so igrale neodločeno. Nato smo določili 26 ničelnih hipotez in podatke obdelali s
pomočjo statističnega programskega paketa SPSS. Za vse spremenljivke smo izračunali
osnovne statistične vrednosti, nato pa nadaljevali s testno statistiko za ugotavljanje značilnih
razlik med izbranimi skupinami. Uporabili smo test enosmerna analiza variance – ANOVA,
Brown-Forsythov in Dunnettov T3 Post Host test.
Rezultati so pokazali, da z izjemo ene spremenljivke ni statistično značilnih razlik med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Tako smo po izračunu pojavljanja
igralnih aktivnosti z igralcem manj na obravnavanih tekmah potrdili 25 ničelnih hipotez in
sprejeli eno alternativno hipotezo, ki pravi, da obstajajo statistično značilne razlike v številu
strelov iz krila ob igri z igralcem manj. Iz pridobljenih podatkov spremljanja tekem oz. igre v
času z igralcem manj seveda med izbranimi spremenljivkami obstajajo razlike, ki pa so
relativno majhne in neznačilne.

Key words: handball, analysis, a player less, Champions' League, full-time score
ANALYSIS OF A HANDBALL GAME WITH A PLAYER LESS
Maja Klakočer
Abstract
The aim of the final thesis was to carry out the analysis of the game when attacking with a
player less. I analysed 20 matches of the common part of European handball club Champions
League in the season 2016/17 (EHF Champions League). We compared the winning teams,
defeated teams and the teams that played tie to find out about the differences in the number of
occurrences of certain gaming performance parameters when playing with a player less.
The data that we used in the analysis were obtained by using video recordings of the games
and the official statistics which are published on the website of EHF Champions League. In
the research, we included 26 variables and we recorded their occurrence frequency. The teams
were divided in three groups according to the final score, namely the winning teams, defeated
teams and the teams that played tie. After that, we defined 26 zero hypotheses and processed
them by using the statistical software package SPSS. We calculated the basic statistical values
of all the chosen parameters and continued with the test statistics to find out about the
differences between the chosen groups. The test of one-way analysis variance – ANOVA, the
Brown-Forsythe test and the Dunnett's T3 Post Host test were used during the research.
The results have shown that except for one parameter, there are no statistically typical
differences between the winning teams, defeated teams and the teams that played tie. After
calculating the occurrences of playing activities with a player less at the matches discussed,
we have confirmed 25 zero hypotheses and accepted an alternative hypothesis claiming that
the statistically typical differences in the number of flanks exist when playing with a player
less. The acquired data of the explored matches/games when playing with a player less show
that the differences between the chosen parameters actually exist but they are relatively small
and untypical.
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1. UVOD
Igra že od nekdaj predstavlja sredstvo, s pomočjo katerega so naši predniki spoznavali načine,
kako preživeti in kako si popestriti življenje. Zavzema pomembno mesto v človekovi
miselnosti in zavesti, saj predstavlja način vzgoje otrok in njihove priprave na življenje. Je
psihofizična dejavnost, pri kateri poteka ne moremo predvideti vnaprej ter se uresničuje v
mejah, določenih glede na čas, prostor in pravila. Igre delimo v skupine glede na različne
kriterije (npr. značilnosti ali uporabnost). Nekatere igre so našle svoj prostor v športu in se
lahko pojavijo kot samostojne športne panoge s točno določenimi pravili. To so športne igre
(Pistotnik, 2004).
Ena najbolj priljubljenih, dinamičnih in atraktivnih športnih iger v svetu in tudi pri nas je
rokomet. Zaradi različnih oblik gibalnih elementov v igri pravimo, da je večstrukturen
kompleksen šport s cikličnimi oz. acikličnimi gibanji. Strukturne enote predstavljajo
dejavnosti z žogo ali brez nje. Kompleksnost se kaže v zapletenosti igre, ki je določena z igro
nasprotnika, in dejavniki, ki pri igralcih vplivajo na uspeh. Igralci izvajajo vse gibalne
strukture ob upoštevanju pravil v specifičnih pogojih in ob prisotnosti nasprotnikovih
igralcev. Njihova uspešnost je odvisna od igralnih situacij, ravni razvitosti psihosomatičnega
statusa, pogojev treniranja in drugih zunanjih dejavnikov (Šibila, 2004).
Rokomet igrajo igralci, katerih športni cilj je doseči zadetek, dati gol nasprotniku. To je
prvina igre, ki je za gledalce posebej zanimiva. Osnovna filozofija pravil rokometne igre
izhaja iz dejstva, da je ekipi potrebno dati možnost igranja po lastnem preudarku, pri tem pa
se, čeprav je rokomet borbeni šport, ne sme poškodovati nasprotnika (Repenšek in Bon,
2007).

1.1

ZGODOVINA ROKOMETA V SVETU IN PRI NAS

Začetki iger z žogo in zadevanje cilja z roko ali nogo segajo daleč v preteklost. Grki so
poznali igro lovljenja predmetov in plesa z imenom urania. Stari Rimljani so igrali harpaston,
igro podobno ragbiju, kjer so lahko igrali z roko in nogo. Ta igra se je prenesla v srednjo
Evropo, kjer so jo poimenovali fives. Igre, kjer so igralci uporabljali svoje dlani, so bile
omenjene tudi v Franciji in Grenlandiji. V 19. stoletju so Nemci poznali igro raftball, kjer sta
igrali dve moštvi s 10-12 igralci, predvsem v šolah. Za prvo neposredno predhodnico
rokometa velja igra z imenom handbold, ki se je pojavila 1898 na Danskem, kjer sta igrali dve
moštvi po 11 igralcev in so imeli uradno objavljena pravila. Njen učitelj je bil Holger Nielsen.
Kasneje se je v Nemčiji pojavila podobna igra torball, avtorja Karla Schellenza, ki je bil nato
leta 1915 začetnik velikega rokometa. Na Češkem se je ta čas pojavila igra hazena, igrale so
jo samo ženske. V Berlinu se je leta 1936 prvič igral veliki rokomet na OI, dve leti kasneje pa
na svetovnem dvoranskem prvenstvu. Po drugi svetovni vojni je bil dvoranski rokomet znan v
skoraj vseh evropskih državah (Šibila, Bon in Pori, 2006).
V predosamosvojitvenem obdobju Slovenije je imela največ uspehov hazana, priljubljena je
bila v Ljubljani in Mariboru, kjer so dekleta osvojila naslov državnih prvakinj v Kraljevini
Jugoslaviji. Po drugi svetovni vojni se je rokomet pojavil na Štajerskem, kasneje tudi drugod.
V Ljubljani je nato nastal prvi moški Rokometni klub Enotnost, celjski Kladivar pa je v tem
času sodil med najboljša moštva v Jugoslaviji. Prva ženska ekipa je bila ustanovljena pri
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mariborskem Poletu. Po ustanovitvi Rokometne zveze Slovenije se je rokomet začel širiti in
zrasli so novi klubi. Pomembno vlogo pri moških so igrali takratno moštvo iz Celja in
ljubljanski Slovan, pri dekletih Olimpija. V obdobju po osamosvojitvi Slovenije je bilo prvo
državni prvenstvo v samostojni Sloveniji, na katerem so bili državni prvaki med moškimi
Celje Pivovarna Laško in med ženskami Belinka Olimpija. Z ustanovitvijo slovenske
reprezentance so začeli nastopati na evropskih in svetovnih prvenstvih, klubi pa na
tekmovanjih vseh evropskih pokalov. Prvo medaljo za Slovenijo so moški osvojili leta 1993 v
Franciji na sredozemskih igrah. Leta 1994 so se prvič uvrstili na evropsko prvenstvo in
zasedli deseto mesto, leta 1995 so prvič igrali na svetovnem prvenstvu ter leta 2000 prvič na
olimpijskih igrah. Za največji uspeh štejemo srebrno medaljo na evropskem prvenstvu leta
2004 in bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2016. Dekleta so prvo
bronasto medaljo osvojila na sredozemskih igrah leta 1997 in isto leto prvič nastopila na
svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Leta 2002 so se uvrstila na evropsko prvenstvo. Dobro so
nastopali tudi slovenski rokometni klubi v evropskih pokalih, kjer so bili najuspešnejši klubi
iz Celja, Prul, Velenja, Olimpije in Krima (Šibila idr., 2006).

1.2

ORGANIZIRANOST EVROPSKIH TEKMOVANJ V ROKOMETU

V svetu in pri nas so osnovni nosilci rokometne igre rokometni klubi. V Sloveniji so vsi
rokometni klubi združeni v Rokometno zvezo Slovenije – RZS. Evropska rokometna zveza
(EHF) in Mednarodna rokometna zveza (IFH) povezujta 155 državnih rokometnih zvez z
vsega sveta. Ena od članic je tudi slovenska RZS, ki je članica Olimpijskega komiteja
Slovenije (Šibila idr., 2006).
Rokometna zveza Slovenije je bila ustanovljena konec leta 1949 v okviru takratne Rokometne
zveze Jugoslavije. Tistega leta je v Sloveniji delovalo že šest rokometnih klubov. Kasneje je
rokomet pritegoval vedno večje število privržencev in leta 1975 je bilo v Sloveniji
registriranih že več kot 100 moških in ženskih klubov.
Mednarodno rokometno zvezo združuje 5 kontinentalnih rokometnih zvez, in sicer
panameriška (PATHF), azijska (AHB), afriška (CAHB), evropska (EHF) in oceanijska
(OHF). Ustanovljena je bila leta 1946.
Evropsko rokometno organizacijo, ustanovljeno leta 1991 v Berlinu, s sedežem na Dunaju,
povezuje 50 rokometnih zvez in dve pridruženi članici (Anglija in Škotska). EHF je vse od
začetka prevzela vlogo glavnega ambasadorja evropskega rokometa. Kljub spremembam v
času obstanka ves čas svoja sredstva investira v razvoj in inovativnost športa in rokometa, s
ciljem organizirati kakovostna tekmovanja in rokometne dogodke. Vsa leta zelo kakovostno
konkurira športnemu trgu in tako povezuje klube, igralce, delegate in sodnike.
Na slikah 1, 2 in 3 so predstavljeni logotipi prej opisanih zvez in organizacij.
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Slika 1. Logotip RZS (vir: http://www.rokometna-zveza.si/si/novice/2016/06/6699-RZS-imanovo-celostno-graficno-podobo).

Slika 2. Logotip IHF (vir: http://www.ihf.info/).

Slika 3. Logotip EHF (vir: http://www.ehfcl.com/2008-09/article/11646).
Članske ekipe v Sloveniji tekmujejo v pokalnem in ligaškem tekmovanju. V članski moški in
ženski konkurenci je najvišji tekmovalni nivo prva državna liga. Zmagovalci prve državne
lige lahko zastopajo Slovenijo v evropskem tekmovanju državnih prvakov – Liga prvakov.
Prav tako si lahko pribori pravico nastopa tudi drugo uvrščena ekipa. Naslednji dve najbolje
uvrščeni ekipi si priborita možnost do nastopa v pokalu Evropske rokometne zveze (pokal
EHF). Državna liga 1. B pri moških in druga državna liga pri ženskah je naslednja stopnja
tekmovanja, kjer se zmagovalci uvrstijo v višjo ligo. Pri moških je organizirano tudi
tekmovanje v drugih ligah. V Sloveniji so organizirana tudi tekmovanja mladincev in
mladink, kadetov in kadetinj, starejših dečkov in deklic ter mlajših dečkov in deklic. Prav tako
potekajo šolska športna rokometna tekmovanja osnovnošolskih in srednješolskih ekip, šolska
in društvena tekmovanja v mini rokometu ter tekmovanja v rokometu na mivki (Šibila idr.,
2006).
EHF s komisijo za organizacijo in tekmovanja (COC) odloča o organizaciji rokometnih
tekmovanj v Evropi. EHF prireja tekmovanja v različnih starostnih kategorijah:
- evropsko prvenstvo za moške in ženske,
13

-

evropski klubski pokali za moške in ženske (liga prvakov, pokal pokalnih
zmagovalcev, pokal EFF in pokal »Challenge«),
super pokal moški in ženske (evropsko prvenstvo za klube),
evropsko prvenstvo za mladince in mladinke,
kvalifikacije za moško in žensko mladinsko svetovno prvenstvo,
evropsko prvenstvo za igralce do 19 let (»Youth«),
evropsko prvenstvo za kadetinje (Šibila, 2004).

Evropsko rokometno prvenstvo za ženske in moške (European Handball Championships) in
liga prvakov za moške in ženske (EHF Champions League) veljata za glavni in
najpomembnejši tekmovanji. To se kaže v zanimanju medijev in gledanosti na televiziji.
Poleg teh je potrebno omeniti, da je pod okriljem EHF tudi organizacija drugih klubskih
pokalnih tekmovanj za moške in ženske - EHF pokal pokalnih zmagovalcev, pokal EHF in
EHF »Challange pokal. Vsako leto v njih tekmuje približno 250 klubov in zabeležijo preko
730 klubskih tekem po vsej Evropi. To kaže na dejstvo, da so aktivne vse članice zveze EHF.

1.3

EVROPSKA LIGA PRVAKOV
CHAMPIONS LEAGUE

ZA

MOŠKE

-

VELUX

EHF

Rokometna liga prvakov VELUX EHF Champions League je najpomembnejše,
najkonkurenčnejše in prestižno klubsko tekmovanje za moške ekipe v Evropi in vključuje
vodilne ekipe iz najboljših evropskih lig. Od njene uvedbe na trg v sezoni 1993/94 se je
bistveno spremenil in prilagodil sistem tekmovanja.
V tabeli 1 so prikazani finalni pari od sezone 1993/94 do sezone 2016/17.
Tabela 1
Finalni pari Lige prvakov 1993-2017
SEZONA
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04

1. MESTO
TEKA Santander (ESP)
Elgorriaga Bidasoa (ESP)
FC Barcelona (ESP)
FC Barcelona (ESP)
FC Barcelona (ESP)
FC Barcelona (ESP)
FC Barcelona (ESP)
Portland San Antonio (ESP)
Sportclub Magdeburg (GER)
Montpellier HB (FRA)
Celje Pivovarna Laško (SLO)

2004/05
2006/07

FC Barcelona Cifec (ESP)
THW Kiel (GER)

2007/08
2008/09
2009/10

B.M. Ciudad Real (ESP)
B.M. Ciudad Real (ESP)
THW Kiel (GER)

2. MESTO
ABC Braga (POR)
Badel Zagreb (CRO)
Elgorriaga Bidasoa (ESP)
Badel 1862 Zagreb (CRO)
Badel 1862 Zagreb (CRO)
Badel 1862 Zagreb (CRO)
THW Kiel (GER)
FC Barcelona (ESP)
Fotex KC Veszprem (HUN)
Portland San Antonio (ESP)
SG Flensburg-Handewitt
(GER)
B.M. Ciudad Real (ESP)
SG Flensburg-Handewitt
(GER)
THW Kiel (GER)
THW Kiel (GER)
FC Barcelona Borges (ESP)
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2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

FC Barcelona Borges (ESP)
THW Kiel (GER)
HSV Hamburg (GER)
SG Flensburg-Handewitt
(GER)
FC Barcelona (ESP)
KS Vive Tauron Kielce (POL)
HC Vardar

Renovalia Ciudad Real (ESP)
BM Atletico Madrid (ESP)
FC Barcelona Intersport (ESP)
THW Kiel (GER)
MKB-MVM Veszprem (HUN)
MVM Veszprem (HUN)
Telekom Veszprem

1.3.1 EVROPSKA LIGA PRVAKOV V SEZONI 2016/17
V sezoni 2016/17 je potekalo triindvajseto zaporedno tekmovanje v ligi prvakov za moške, ki
ga je tako kot do sedaj, organiziral EHF. V ligi nastopajo najboljši evropski klubi. Prijavilo se
je 37 ekip, katerim je EHF odobril prijavo le, če zadostujejo podanim kriterijem. To so na
primer: predhodne predstave, kraj oz. prizorišče, obiskanost in gledalci, televizija, trženje in
mediji. Tako so dobili seznam 28 ekip, ki so igrale v ligi prvakov v sezoni 2016/17.
Sistem tekmovanja je sestavljen iz več stopenj in se je odigral enako kot predhodno sezono.
Žreb za kvalifikacijski turnir je potekal 29. 6. 2016 na Dunaju, dan kasneje 1. 7. 2016 pa žreb
za skupinski del v Glostrupu.
Najprej je bil odigran kvalifikacijski turnir, na katerem je bilo osem ekip razdeljenih v dve
skupini po štiri ekipe. Turnirja sta bila odigrana 3. in 4. 9. 2016 v Prešovu na Slovaškem ter v
Bregenzu v Avstriji. Zmagovalki posameznega turnirja sta se uvrstili v skupinski del
tekmovanja ter se tako pridružili skupini C in D. Vse ostale ekipe so bile na žrebu razdeljene
v posamezne skupine od A do D glede na ustreznost podanih kriterijev. V skupini A in B je
16 ekip, v skupini C in D pa 10 oz. ob pridružitvi 12. Tekme skupinskega dela so bile
odigrane v času od 21. 9. 2016 do 12. 3. 2017. V skupini A in B je bilo odigranih 112 tekem,
vsaka ekipa je odigrala 14 tekem – 7 doma in 7 v gosteh. V skupini C in D pa je bilo
odigranih 60 tekem, vsak klub je odigral 10 tekem, od tega 5 doma in 5 v gosteh. Iz
skupinskega dela skupine A in B se je naprej uvrstilo prvih 6 ekip. Ekipi, ki sta bili
zmagovalki skupin A in B, sta bili neposredno uvrščeni v četrtfinale (najboljših 8 ekip).
Preostale ekipe iz skupine A in B pa so se uvrstile v osmino finala, kjer sta se jim pridružili
najboljši dve ekipi iz skupin C in D (najboljših 12 ekip). Zmagovalki skupin C in D sta si
napredovanje zaslužili po odigranih dveh tekmah doma in v gosteh, kjer sta se srečali prvo in
drugo uvrščeni ekipi iz posamezne skupine (C1 : D2, C2 : D1). Tekmi sta bili odigrani v času
od 1. do 12. 5. 2017. Četrtfinalistoma se pridružijo zmagovalke iz osmine finala (6 ekip).
Tekme osmine finala so bile odigrane v času od 22. 3. 2017 do 2. 4. 2017. Odigranih je bilo
12 tekem, posamezna ekipa je odigrala tekmo doma in v gosteh. Tekme četrt finala so bile
odigrane od 19. 4. 2017 do 30. 4. 2017, odigranih je bilo 8 tekem po enakem sistemu kot v
četrtfinalu. Nato so na polfinalni turnir napredovale najboljše 4 ekipe, ki so imele boljši
skupen medsebojni rezultat iz obeh tekem. Zaključni turnir je potekal 3. in 4. 6. 2017. Pari
tekem so bili določeni na žrebu.
Za boljšo predstavo sistema tekmovanja EHF Lige prvakov v sezoni 2016/17 smo dodali sliko
4.
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Slika 4. Sistem tekmovanja 2016/17 (vir: http://www.eurohandball.com/article/026232/Lineup+for+2016%2F17+season+set).
V tabeli 2 so predstavljene vse sodelujoče ekipe skupinskega dela v sezoni 2016/17.
Tabela 2
Ekipe skupinskega dela 2016/17
DRŽAVA
Belorusija
Danska
Danska
Francija
Francija
Francija
Hrvaška
Madžarska
Madžarska
Makedonija
Makedonija
Nemčija
Nemčija
Nemčija
Norveška
Poljska
Poljska
Portugalska
Romunija

KLUB
HC Meshkov Brest
Bjerringbro-Silkeborg
TTH Holstebro
HBC Nantes
Montpellier HB
Paris Saint-Germain Handball
HC Prvo plinarsko društvo Zagreb
MOL – Pick Szeged
Telekom Veszprem
HC Metalurg
HC Vardar
Rhein-Necker Lowen
SG Flensburg Handewitt
THW Kiel
Elverum Handball
KS Vive Tauron Kielce
Orlen Wisla Plock
ABC/UMinho
Dinamo Bucuresti
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Rusija
Slovenija
Slovaška
Španija
Španija
Švedska
Švica
Turčija
Ukrajina

Chekhovskie Medvedi
RK Celje Pivovarna Laško
Tatran Presov
FC Barcelona Lassa
Naturhouse La Rioja
IFK Kristianstad
Kadetten Schaffhausen
Besiktas Mogaz HT
HC Motor Zaporozhye

1.3.2 PREDSTAVITEV IZBRANIH KLUBOV V EVROPSKI LIGI PRVAKOV ZA
MOŠKE 2016/17
PARIS SAINT-GERMAIN HANDBALL
Paris Saint-Germain Handball, bolj znan kot pariški SG ali PSG, je rokometni klub iz Pariza v
Franciji. Domače tekme gosti na stadionu Stade Pierre de Coubertin. Klub je bil ustanovljen
leta 1941 pod imenom Patriotes d'Asnières. Od leta 2012 je v lasti Qatar Sports Investments.
Njihovi dosedanji največji uspehi so osvojitev naslova francoskega prvaka v sezonah
2012/13, 2014/2015 in 2015/2016. Ekipa je v sezoni 2016/17 sestavljena iz igralcev, ki
prihajajo iz osmih različnih držav. Glavne zvezde kluba so igralci Luc Abalo, Luka Karabatić,
Mikkel Hansen in Daniel Narcisse. Slovenski predstavnik je vratar Gorazd Škof.
TELEKOM VESZPREM
Telekom Veszprem je madžarski rokometni klub. Je eden najuspešnejših klubov v državi, saj
so domače prvenstvo osvojili kar 23-krat. V EHF ligi so bili 4-krat finalisti in 3-krat
polfinalisti. So tudi dvakratni zmagovalci regionalne lige SEHA. Klub je bil ustanovljen leta
1977. Domače tekme gostijo v dvorani Veszprem Arena. Ekipa je v sezoni 2016/17
sestavljena iz igralcev, ki prihajajo iz devetih različnih držav. Najbolj znani igralci so Mirko
Alilovič, Christian Ugalde, Aron Palmarsson in Laszlo Nagy. Slovenski predstavniki ekipe so
Dragan Gajić, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek.
SG FLENSBURG HANDEWITT
SG Flensburg Handewitt je nemški rokometni klub, ustanovljen leta 1990 z združitvijo klubov
Handerwitt SV in TSB Flensburg. Domače tekme gostijo v areni Flens-Arena. V EHF ligi so
bili prvaki leta 2014. Domače prvenstvo so osvojili v letih 2003-2005 ter 2015. Ekipa je v
sezoni 2016/17 sestavljena iz igralcev, ki prihajajo iz štirih različnih držav. Najbolj znani
igralci so Mattias Andersson, Lasse Svan Hansen, Thomas Mogensen in Henrik Toft Hansen.
THW KIEL
THW Kiel je rokometni klub iz Kiela v Nemčiji, ustanovljen leta 1904. Domače tekme gostijo
v areni Sparkassen-Arena. So rekorderji v Bundes-ligi z 20 naslovi ter zmagovalci evropske
lige prvakov leta 2007, 2010 in 2012. Finalisti so bili tudi v letih 2000, 2008, 2009 in 2014.
Ekipa je v sezoni 2016/17 sestavljena iz igralcev, ki prihajajo iz šestih različnih držav. Najbolj
znani igralci so Rene Toft Hansen, Raul Santos in Domagoj Duvnjak.
HC VARDAR
RK Vardar je rokometni klub iz Skopja v Makedoniji, ustanovljen leta 1961. Ekipa trenutno
tekmuje v EHF ligi prvakov in regionalni SEHA ligi. Je najuspešnejši klub v državi, ki je
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osvojil deset domačih državnih naslovov in enajst makedonskih pokalov. V EHF ligi prvakov
so osvojili prvo mesto v sezoni 2016/17, tretje mesto v sezoni 1998/99 in četrto mesto v
sezonah 2004/05 in 2010/11. Prav tako so trikratni zmagovalci SEGA lige leta 2012 in 2014.
Domače tekme gostijo v dvorani Jane Sandanski Arena. Igralci v sezoni 2016/17 prihajajo iz
sedmih različnih držav. Najbolj znani igralci so Ivan Čupić, Rogerio Moraes Ferreira, Arpad
Sterbik in Stojanče Stoilov.
KS VIVE TAURON KIELCE
KS Vive Tauron Kielce, znan tudi pod zgodovinskim imenom Iskra Kielce, je poljski
rokometni klub s sedežem v Kielcah. Ustanovljen je bil leta 1965. Je zelo uspešen klub, ki je
osvojil trinajst domačih državnih naslovov in prav toliko poljskih pokalov. V EHF ligi
prvakov so osvojili prvo mesto leta 2016 ter dve drugi mesti leta 2013 in 2015. Domače
tekme gostijo v dvorani Hala Legionow. Igralci v sezoni 20016/17 prihajajo iz sedmih
različnih držav. Najbolj prepoznavni so Manuel Šterlek, Michael Jurecki, Krzysztot Lijewski
in Slawomir Szmal. Slovenska predstavnika sta Uroš Zorman in Dean Bombač.

1.4.

STRUKTURA ROKOMETNE IGRE

Rokomet je polistrukturen in kompleksen šport, ki ga sestavlja več individualnih elementov
ali tehnično-taktičnih elementov ali elementov osnovne in specifične rokometne motorike. Te
elemente v igri uporabljajo igralci, saj se pojavljajo v različnih situacijah pri sodelovanju z
igralci ali v konfliktih z nasprotniki. Situacije so lahko tipične ali netipične, nekatere igralci
poznajo, saj se pojavijo večkrat in na pričakovan način, druge pa se v igri pojavijo redko, na
nepričakovan način in jih zato igralci ne prepoznajo (Šibila, 2004).
Rokometno igro razdelimo na dva glavna dela – fazo napada in fazo obrambe. Posamezno
fazo dalje razdelimo še na podfaze. Ko se moštvo brani in poskuša preprečiti nasprotniku
dosego zadetka oz. ko ima žogo v posesti nasprotnik, temu pravimo faza obrambe. Ko pa ima
ekipa žogo oz. skuša doseči zadetek, pa je faza napada (Šibila, 2004).
Fazo obrambe sestavljata dve podfazi. V prvi fazi vračanja v obrambo se skušajo igralci
organizirano vračati v obrambo z namenom preprečevanja nasprotnikovega protinapada in
nato prehoda v osebni, conski ali kombiniran način branjenja. V drugi fazi pa gre za branjene
z osebno obrambo ter s consko (npr. 6 : 0, 3 : 2 : 1, 5 : 1, 4 : 2, 3 : 3) ali kombinirano (npr. 5 +
1, 4 + 2) obrambo. Če vsak branilec ščiti določen del na igrišču oz. igralca, ki je v tem
prostoru, je to conski način branjenja. Vsaka conska postavitev zagotavlja različno širino,
gostoto in globino obrambe. Ko eden ali dva igralca igrata osebno obrambo, ostali pa se
branijo consko, temu pravimo kombinirana postavitev. To moštva uporabljajo v primeru, da
ima nasprotna ekipa izrazito kakovostnega igralca (ali dva) in mu skušajo onemogočiti
sprejem žoge in dosego zadetka. Temu pravimo tudi tesno osebno kritje ali »klop«. Osebna
obramba se v vrhunskem rokometu pojavlja redko, predvsem ob zaključku tekem, ko ena od
ekip zgublja in želi s tem prisiliti nasprotnika, da hitro zaključi napad ali naredi napako.
Izjemoma tudi z namenom, da nasprotnika presenetijo in poizkušajo odvzeti nekaj žog ali pa
spremeniti potek tekme s spremembo ritma. Osebno obrambo zato raje uporabljamo pri
uvajanju začetnikov, saj je njihovo tehnično-taktično znanje pomanjkljivo. Posledica je večja
odgovornost igralcev, večja je aktivnost vseh igralcev, dinamika igre in mnogo bolj se
razvijajo gibalne sposobnosti (Šibila, 2004).
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Fazo napada delimo na dve podfazi. Prva faza je protinapad, ki ga igralci izvedejo
individualno ali skupinsko. Mnogo ekipam je protinapad obvezen začetek vsakega napada in
imajo za to tudi natančno določen koncept zapuščanja igralnih mest v obrambi. Igralci
začnejo protinapad po prostem, stranskem, sodniškem ali vratarjevem metu, po blokiranem
strelu in priborjeni žogi, po vratarjevi obrambi ali po prestreženi žogi. V prvo fazo uvrščamo
tudi podaljšan protinapad. To so vse aktivnosti, ki se zgodijo v času, ko so se igralci že vrnili
v obrambo, vendar še niso postavili conske oz. kombinirane postavitve. Uporablja se tudi
hiter protinapad takoj po prejetem zadetku. V drugi fazi napada gre za napad na postavljeno
consko ali kombinirano obrambno postavitev. V začetni postavitvi se moštvo največkrat
postavi v polkrog z enim krožnim napadalcem (Šibila, 2004).
Šibila (2004) je strukturo rokometne igre razdelil tudi s tehnično-taktičnega vidika. V fazi
napada morajo igralci obvladati naslednje prvine: vodenje, podajanje, lovljenje, streljanje,
odkrivanje, varanje, preigravanje in različna gibanja brez in z žogo. V fazi obrambe pa morajo
igralci za uspešno igranje obvladati naslednje individualne tehnične in taktične prvine: kritje
in spremljanje igralca, zaustavljanje in izrivanje, blokiranje strelov, odvzemanje žoge, borba
za žogo in različni položaji in oblike gibanja.

1.5.

SODOBNI MODEL ROKOMETNE IGRE

Model rokometne igre moštva je povezan z določenimi modeli igre igralcev na posameznih
igralnih mestih. Za igralce to predstavlja različno gibanje, postavljanje in sodelovanje v
napadu in obrambi ter njihovo učinkovitost in uspešnost v igri. K modeliranju igre in moštva
lahko pristopimo na različne načine. Eden je ta, da poiščemo ustrezen model igre za igralce
oz. moštvo, ki so trenerju na voljo. Drugi način pa je iskanje igralcev oz. ekipe za določen
sodoben model igre. Prvi pristop je pogostejši, drugi pa kakovostnejši, zato se trenerji
poslužujejo obeh, jih prilagajajo in kombinirajo (Šibila, 2004).
Šibila (2004) navaja naslednje zahteve sodobnega modela rokometne igre:
 igralci morajo imeti razdeljene in določene igralne vloge, ki so opredeljene tudi
časovno, situacijsko in prostorsko,
 igralci morajo biti kljub specializaciji univerzalni ter sposobni reševati različne
situacije in položaje, ne glede na njihovo vlogo in mesto v ekipi,
 znati morajo prenesti igro v napadu na različne oblike protinapada in igro po celem
igrišču,
 v napadu morajo preživeti krajši čas igre,
 pri zaključevanju napada morajo igralci uporabljati igro nad vratarjevim prostorom,
 pri igri v napadu morajo vključevati dejavnosti brez žoge,
 z različnimi prehodi se morajo učinkovito vrniti v consko obrambo, z namenom
preprečiti strele z razdalje.
Predavatelj prof. dr. Yasar Severin (2006) v študiji Najnovejši trendi razvoja v svetovnem
rokometu predstavlja različne trende in značilnosti igre v obrambi, protinapadu in napadu. V
igri v obrambi je prišel do naslednjih ugotovitev. 6 : 0, 5 : 1 in 3 : 2 : 1 so najpogosteje igrani
obrambni sistemi ekip, ki so fleksibilni in prilagojeni glede na nasprotnika in sposobnosti
obrambnih igralcev. Zaradi izboljšanih individualnih sposobnosti igralcev je boljša dinamika,
taktika in orientacija v obrambnem prostoru. Tako se učinkoviteje preprečujejo podaje na
krožnega napadalca, natančno so določeni specialisti za blokiranje strelov, po danem zadetku
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sledi takojšna vrnitev v obrambo ter izboljšana je taktika za preprečevanje protinapadov.
Razvoj igre v hitrem protinapadu je viden z rezultatom pridobljenih žog, določene so tekalne
vloge in napadi se zaključujejo z eno dolgo podajo. V napadu prihaja do uporabe dobro
izvedenih in točnih hitrih podaj ter podaj v tla, kar zelo poveča možnost za zmago. Opazimo
povečano število individualnih tehnični elementov, povečano število ekipnih napadov, krajši
čas napadanja, hitro igro z veliko zadetki. Značilna so kratka križanja, igra 1 : 1 in 2 : 2 in
približno 4 do 5 podaj pred napadalno aktivnostjo.
Pokrajc (2009) podaja zanimiv profil zmagovalca v sodobnem rokometu. Med najboljšimi
reprezentancami in ekipami ni veliko razlik, vsi lahko premagajo vse in zato je veliko odvisno
od mentalne moči ekipe. Pogosto je tekma odločena na podlagi ene do dveh žog ali enega do
dveh detajlov. Iz tega sklepamo, da so podrobnosti tiste, ki opisujejo najboljša moštva. To so
dobra obramba, visoka strelska učinkovitost, manj napak in več blokiranih strelov in asistenc.

1.6.

TEKMOVALNA UČINKOVITOST V ROKOMETU

Šibila (2004) je predstavil enega izmed možnih modelov tekmovalne učinkovitosti v
rokometu. Meni, da je za razumevanje dogajanja dobro poznati učinkovitost izvajanja
individualnih in skupinskih aktivnosti med rokometno tekmo. Tekmovalno učinkovitost je
razdelil na absolutno in relativno učinkovitost v napadu in obrambi ter učinkovitost vratarjev.
Absolutno in relativno učinkovitost v napadu predstavlja odstotek uspešnosti strelov na vrata
(strel iz zunanjih mest, strel iz črte vratarjevega prostora – krila, protinapad, samostojni
prodor, kazenski streli) in število asistenc in izsiljenih napak nasprotnika (Šibila, 2004).
Absolutno in relativno učinkovitost v obrambi predstavljajo pozitivno ali uspešno obrambno
delovanje (število pridobljenih žog – borba za žogo, blokirani streli, prestrežene žoge in
število izsiljenih prekrškov nasprotnika v napadu) ter negativno ali neuspešno obrambno
delovanje (število prejetih golov, število povzročenih kazenskih strelov in kazni – 2 minuti,
diskvalifikacija, izključitev do konca) (Šibila, 2004).
Absolutno in relativno učinkovitost vratarjev pa ponazarja odstotek uspešnosti branjenja
(število branjenih strelov iz zunanjih mest, s črte vratarjevega prostora, s krila, iz protinapada
in iz kazenskega strela) (Šibila, 2004).
Indeks uspešnosti je seštevek vsega, kar igralec ali ekipa naredi na igrišču, izraženo v
številkah. Ob velikem številu podatkov učinkovitosti se za oceno uspešnosti pri poročilih s
tekem še vedno največkrat uporabljata število doseženih zadetkov in število obramb vratarja.
Vendar rokometni poznavalci vedo, da so v ekipah določeni igralci specializirani za igro v
obrambi, nekateri veliko asistirajo, drugi pa se hitreje in uspešno vračajo v obrambo. Zato so
tudi igralci, ki niso izraziti strelci, zelo pomemben del ekipe (Beguš, 2013).
Beguš (2013) meni, da bi se moralo rokometno statistiko modificirati z metodo PIR
(performance index rating) ali statističnim indeksom učinkovitosti. Gre za statistično enačbo,
ki jo uporabljajo v košarki v Euroligi in Eurocupu. Uporabljajo jo tudi nekatere nacionalne
zveze za numerično določitev uspešnosti nastopa posameznega igralca ali ekipe na tekmi ali v
celotni sezoni. Rezultat enačbe je število, v katerem je zajeto vse, kar je igralec storil na
tekmi. V košarki vrednost indeksa 20 in več pomeni dobro igro, vendar pa je treba upoštevati
tudi posebne okoliščine, ki jih je v enačbi nemogoče upoštevati. Slabost statistike je tudi v
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tem, da ne upošteva časa, v katerem se je nek element zgodil. Npr. napaka na začetku tekme
ali napaka v odločilni minuti je v zapisniku enako vrednotena. Z vrednotenjem pomembnosti
statističnih elementov glede na obdobje tekme bi lahko dosegli to, da bi bili ob
pomembnejšem trenutku vrednoteni več. Indeks učinkovitosti seveda ne more zamenjati vtisa,
ki ga dobimo med gledanjem tekme, lahko pa ovrednoti najboljšega, kar bi moralo biti
odločilno pri raznih izborih najkoristnejšega igralca, najboljše postave prvenstva ali igralca
kroga.

1.7.

ANALIZA ROKOMETNE TEKME

Analize in statistike so zelo pomemben del športa. Pokažejo, kje in kdaj je bil posamezni
igralec ali celotno moštvo dobro oziroma slabo, v čem se ekipe in igralci med seboj
razlikujejo. Ob spremljanju tekem so naše ocene in občutki precej subjektivni, zato so nujno
potrebne uradne analize in statistike, ki pomagajo zbrati in urediti dogodke na tekmi v
numerične vrednosti. Te vrednosti veliko povedo, ko jih uredimo v celoto, kombiniramo in
primerjamo med seboj (Beguš, 2013).
Trenerji na osnovi podatkov iz analiz dobijo vpogled v kakovost igranja določene ekipe in
posameznih igralcev. Slabosti in prednosti nasprotnikov in lastnih igralcev lahko določijo s
primerjavo odstopanja od povprečja. Zato je potrebno dlje časa trajajoče spremljanje. Da
lahko trenerji opravijo primerjavo s svojo ekipo, potrebujejo dobre podatke in analizo igralnih
parametrov na največjih tekmovanjih (npr. EP, SP in OI). Že nekaj časa veliko avtorjev
opravlja različne kvantitativne in kvalitativne analize. Ker je kakovost na tekmovanjih
različna, je priporočljiva primerjava podatkov z enakih tekmovanj. Za najbolj homogeno velja
evropsko prvenstvo. Na vseh velikih tekmovanjih so organizatorji dolžni zbirati statistične
podatke igralnih parametrov. Podatki analiz so nato dosegljivi na internetnih straneh (Šibila,
2009).

1.7.1. IGRA Z IGRALCEM MANJ V NAPADU
Zaradi prekrškov v odnosu do nasprotnika ali nešportnega obnašanja se lahko igralce kaznuje
z različnimi kaznimi. Poznamo naslednje kazni: opomin, izključitev za dve minuti,
diskvalifikacija in izključitev do konca tekme. Posamezen igralec lahko prejme le en opomin,
ekipa pa skupno največ tri. Igralec je lahko trikrat izključen za dve minuti na eni tekmi, za
tem sledi diskvalifikacija in mora zapustiti igrišče ter klop za rezervne igralce (Repenšek in
Bon, 2007).
Nešportno obnašanje je prekršek, ki se kaznuje progresivno, saj gre za ravnanje, pri katerem
je akcija usmerjena izključno v nasprotnika in ne v žogo. Zato za posamezne prekrške ni
dovolj, da jih kaznujemo samo s prostim strelom ali sedemmetrovko. Izrečemo osebno kazen,
ki se začne z opominom in nato nadaljuje z izključitvijo ali diskvalifikacijo. Nešportno
obnašanje se kaznuje progresivno in je lahko naslednje:
- fizično in verbalno izražanje igralcev in uradnih oseb na igrišču in izven njega,
- ponovljeni prekrški (npr. če igralec z načinom igre v obrambi vstopa v vratarjev
prostor, tudi kadar ne gre za slučajno vstopanje),
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prvi prekršek (npr. motenje nasprotnika z besedami ali izzivanjem, zavlačevanje
izvajanja prostega strela brez upoštevanja oddaljenosti treh metrov, simuliranje
prekrška, branjenje žoge igralca z nogo (gib mora biti slučajen),
igralec ne spusti žoge na tla, ko sodnika zaradi napake njegovega moštva odvzameta
žogo, če žoga leži na tleh in jo igralec potisne stran, če igralec ali uradna oseba na
klopi ovira igro z vstopanjem preko črte ali ne izroči žoge, ki je prešla vzdolžno črto
(Repenšek in Bon, 2007).

Igranje z igralcem več ali manj v polju je zelo pomemben del rokometne tekme. To velja tako
iz vidika obrambe kot napada. V povprečju moštvo na tekmi igra skoraj četrtino igralnega
časa z igralcem več ali manj. Taktično in tehnično pravilno igranje z igralcem manj v napadu
je pomembno za dober izid celotne tekme. Situacije številčne neenakosti so lahko tudi točke
preloma ali obrata, kar vpliva na rezultatsko korist enega ali drugega moštva (Šibila, 2011).
Za povečanje skupne učinkovitosti ekipe na tekmi je pomemben dejavnik posvečanje časa za
taktično reševanje situacij pri igri z igralcem manj v napadu. Trenerji in igralci na treningih
tem specifičnim situacijam ne namenijo dovolj časa. V trening je nujno vključevati različne
vaje in izbiro aktivnosti, preko katerih učimo igralce, kako ravnati v situacijah ob igralcu
manj v napadu. Pomembna je pravilna in postopno izbrana metodika, ki jo uvajamo že pri
mlajših starostnih kategorijah. Tehnične in taktične rešitve situacij z igralcem manj so zelo
podobne kot pri igri ob številčni enakosti obeh ekip. Ker obramba, ki ima igralca več,
napadalcem pripravlja različne pasti, je potrebno izoblikovati različne vzorce taktičnih rešitev.
Upoštevati moramo taktične principe, ki se nekoliko razlikujejo od principov, ki jih
upoštevamo v napadu z igralcem več ali ob številčnem ravnovesju. Tako se igralce in ekipo
osvešča o pomembnosti igranja v takšnih situacijah (Šibila, 2011).
Šibila (2011) navaja tri osnovne cilje napadalcev v situacijah z igralcem manj v napadu, pri
katerih sta pomembna dejavnika tudi trenutni rezultat tekme in preostali čas igranja:
 doseganje zadetka,
 pretek čim več časa kazni, ne da bi izgubili žogo in s tem nasprotniku omogočili hitro
dosego lahkega zadetka,
 z različnimi aktivnostmi prisiliti obrambne igralce v napačno posredovanje (npr. kazen
z dveminutno izključitvijo in vzpostavitev številčnega ravnotežja).
S taktičnega vidika je želja moštva z igralcem manj v napadu ustvariti situacije, v katerih bi
na delu igrišča prišlo do številčnega ravnotežja (2 : 2) ali celo viška igralcev (3 : 2).
Pomembno orožje so lahko različna vtekanja in ustvarjanje priložnosti za najučinkovitejše
strelce ne glede na to, ali so izvedena spontano ali z uigrano kombinacijo (Šibila, 2011).
Tiselj (2001) pravi, da si morajo ekipe za napad z igralcem manj nujno pripraviti določene
taktične kombinacije, njihovo nadaljevanje in različne zaključke. Pri tem so pomembna
gibanja brez žoge in vključevanje čim več igralcev. Te kombinacije lahko igralci in trener
poljubno in različno izbirajo, pomembno je, da se smiselno nadaljujejo. Ekipa z igralcem
manj v napadu nima kaj izgubiti, igralci so sproščeni, zato lahko tvegajo in zaključijo akcijo
tudi na kakšen nepredvidljiv način, npr. s podajo nad vratarjev prostor.
Kvantitativne analize zadnjih večjih prvenstev razkrivajo zelo majhne razlike v učinkovitosti
pri postavitvi igre 6 : 6. Prav tako je opaznih zelo malo taktičnih razlik. Ob dejstvu, da večina
ekip uporablja podobno taktiko in obrambno strategijo, bi lahko rekli, da bodo o poražencu ali
zmagovalcu na tekmi odločale individualne spretnosti in sposobnosti igralcev (Barack, 2011).
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Barack (2011) navaja dejstvo, da bo v prihodnosti zaradi vse večje izenačenosti vrhunskih
ekip o rezultatih odločala tudi učinkovitost igre v situacijah številčnega neravnovesja (6 : 5, 5
: 6, 6 : 4), saj na svetovni ravni največ ekip igra obrambni sistem 6 : 0 ali 5 : 1 prav tako dobro
kot 3 : 2 : 1 ali 3 : 3, po katerem imajo vsi podobno učinkovitost (50-60 %). To pripelje do
vprašanja, ali je to poleg vse večje hitrosti igre in večjega števila protinapadov nov trend igre.
Radojkovič (2006) se v članku Ali je igra z igralcem več v napadu prednost? sprašuje, v čem
so prednosti in slabosti igre z igralcem več oziroma z igralcem manj. Velikokrat se zgodi, da
je ekipa neuspešna pri igri z igralcem več in zelo uspešna pri igri z igralcem manj. Radojkovič
je mnenja, da je na to vprašanje zelo težko odgovoriti, saj je očitno, da gre za vrsto
dejavnikov, ki vplivajo na to, ali bomo v številčnem neravnovesju uspešni ali ne. V prvi vrsti
je dejavnik psihološkega vidika, saj je ekipa z igralcem manj veliko bolj angažirana,
dinamična in agresivna. Medtem ko je nasproti ekipa z igralcem več podzavestno bolj napeta
in zato velikokrat ne izbere prave rešitve.

1.7.2. NOVA PRAVILA 2016 – »7 IGRALCEV V POLJU«
Leta 2016, pred Olimpijskimi igrami v Rio de Janeiru, je v veljavo prišlo nekaj spremenjenih
pravil, ki jih je pripravil Ramón Gallego. Obravnavanih je bilo pet področjih, eno izmed njih
je pravilo »7 igralcev v polju«. Uveljavilo se je nekaj dodatkov, in sicer:
 Ekipa je lahko na igrišču istočasno s 7 igralci v polju: to pomeni, da je vratar lahko
zamenjan z igralcem, ki je oblečen v svoj tekmovalni dres brez dodatkov.
 Če ekipa igra s 7 igralci v polju, ne sme noben igralcev vstopiti v vratarjev prostor in
prevzeti vratarjeve vloge. Dovoljeno je torej igrati s 7 igralci izven vratarjevega
prostora: če ekipa, ki igra s 7 igralci, izgubi žogo in so vrata prazna, je to jasna
priložnost za dosego zadetka; če nasprotnik kontrolira žogo in če igralec v polju vstopi
v svoj vratarjev prostor in si s tem pridobi nešportno prednost, se takoj progresivno
kaznuje).
 V primeru menjave se uporabi pravilo za menjave. V tem primeru vratar ponovno
pridobi vse svoje pravice.
 Če mora ekipa brez vratarja izvesti vratarjev met, mora eden od igralcev zapustiti
igrišče in vratar se mora vrniti na igrišče in izvesti vratarjev met. Sodnika lahko
dosodita tudi prekinitev igre – ni pa nujno.
Z uveljavitvijo novega pravila »7 igralcev v polju« je prišlo do spremembe igre v času
številčne neenakosti, saj v tem času veliko ekip izkorišča dovoljenje menjave vratarja z
dodatnim igralcem v polju. Tako ekipa ob izključitvi igralca (5 : 6) v napadu ustvari številčno
ravnovesje (6 : 6). Kljub temu, da s tem napadalci veliko tvegajo, so lahko z dobrim
sodelovanjem velikokrat učinkoviti.
Brack (2011) v svojem prispevku omenja, da so ekipe že pred veljavo novega pravila
uporabljale taktiko menjave vratarja z dodatnim igralcem, vendar večinoma ob zaključkih
tekem, saj je moral igralec ob vstopu v napad obleči dres druge barve. Ob tem navaja tudi
podatke analize iger treh nemških ekip (HBW Balingen-Weilstetten, GWD Minden, Tusem
Essen) v tekmovalni sezoni 2008/09. Kadar so ekipe v napadu z igralcem manj naredile
menjavo vratarja z dodatnim igralcem v polju, so bile učinkovitejše kot takrat, ko tega niso
naredile. Zaradi majhnega vzorca razlike niso bile statistično značilne, vendar kažejo taktične
možnosti in rešitve, ki se jih poslužujejo tudi ekipe na najvišjih ravneh, npr. hrvaška moška
reprezentanca in norveška ženska reprezentanca.
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1.8.

PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE

Namen magistrskega dela je analiza statističnih podatkov izbranih tekem. Analizirali smo
število pojavljanja obravnavanih spremenljivk in oblikovali modele igre posameznih ekip v
fazi igre z igralcem manj v napadu. Obravnavane spremenljivke vključujejo tako skupinske
kot individualne tehnično-taktične elemente rokometne igre. Vsaka tekma se razlikuje, vendar
pa so določene značilnosti, ki so skupne vsem tekmam. Predvsem so mišljene tipične
individualne akcije, kot so različne menjave igralcev, streli, podaje, tehnične napake in
prekrški ter moštvene dejavnosti v fazi igre z igralcem manj v napadu. To so podatki, ki nas
zanimajo in bi jih radi predstavili v tem magistrskem delu.
CILJI:
 zbrati čim več informacij o igri izbranih ekip v fazi igre z igralcem manj v napadu,
 na podlagi statističnih podatkov in analize ugotoviti učinkovitost izbranih ekip v
napadu z igralcem manj,
 primerjati statistične podatke o učinkovitost izbranih ekip in izdelati model igre
izbranih ekip v napadu z igralcem manj.
HIPOTEZE
H01: Ni statistično značilnih razlik v številu izključitev med zmagovalci, poraženci in
ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H02: Ni statistično značilnih razlik v številu strelov z igralcem manj med zmagovalci,
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H03: Ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov z igralcem manj med zmagovalci,
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H04: Ni statistično značilnih razlik v številu strelov z vsemi igralci v polju (napadu) med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H05: Ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov z vsemi igralci v polju (napadu) med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H06: Ni statistično značilnih razlik v številu prejetih strelov z igralcem manj med zmagovalci,
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H07: Ni statistično značilnih razlik v številu prejetih zadetkov z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H08: Ni statistično značilnih razlik v številu prejetih strelov z vsemi igralci v polju med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H09: Ni statistično značilnih razlik v številu prejetih strelov z vsemi igralci v polju med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H010: Ni statistično značilnih razlik v številu tehničnih napak z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
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H011: Ni statistično značilnih razlik v številu menjav vratarja z dodatnim igralcem v polju
med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H012: Ni statistično značilnih razlik v številu napadov z igralcem manj med zmagovalci,
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H013: Ni statistično značilnih razlik v številu prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj
med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H014: Ni statistično značilnih razlik v številu prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem manj
med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H015: Ni statistično značilnih razlik v številu strelov z devetmetrovke z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H016: Ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov z devetmetrovke z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H017: Ni statistično značilnih razlik v številu strelov s krožnega napadalca z igralcem manj
med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H018: Ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov s krožnega napadalca z igralcem manj
med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
H019: Ni statistično značilnih razlik v številu strelov s krila z igralcem manj med zmagovalci,
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 20 izbranih tekmah.
H020: Ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov s krila z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 20 izbranih tekmah.
H021: Ni statistično značilnih razlik v številu strelov iz prodora z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 20 izbranih tekmah.
H022: Ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov iz prodora z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 20 izbranih tekmah.
H023: Ni statistično značilnih razlik v številu strelov iz protinapada z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 20 izbranih tekmah.
H024: Ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov iz protinapada z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 20 izbranih tekmah.
H025: Ni statistično značilnih razlik v številu strelov s sedemmetrovke z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 20 izbranih tekmah.
H026: Ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov s sedemmetrovke z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na 20 izbranih tekmah.
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2. METODE DELA
2.1.

PREIZKUŠANCI

Preizkušanci so igralci šestih naključno izbranih ekip, ki nastopajo v ekipnem delu EHF
Champions League 2016/17. To so ekipe: Paris Saint-Germain Handball, SG FlesnburgHandewitt, Telekom Veszprem, THW Kiel, HC Vardar in KS Vive Tauron Kielce. Pogledali
smo naključno izbrane tekme šestih ekip, skupaj 20 tekem. Analizirali smo dele igre, v kateri
je ekipa igrala z igralcem manj v napadu. Glede na končni izid smo ekipe razdelili na
zmagovalke, poraženke in ekipe, ki so igrale neodločeno. V tabelah 3-8 so prikazani pari in
rezultati posameznih tekem za vsako ekipo.
THW Kiel
Tabela 3
Rezultati ekipe THW Kiel
DATUM
25. 9. 2016
1. 10. 2016
15. 2. 2017

EKIPA 1 - domačin
THW Kiel
FC Barcelona Lassa
THW Kiel

EKIPA 2 – gost
Paris Saint-Germain Handball
THW Kiel
Telekom Veszprem

REZULTAT
28 : 27
26 : 25
25 : 27

EKIPA 2 – gost
Paris Saint-Germain Handball
SG Flesnburg-Handewitt
Paris Saint-Germain Handball

REZULTAT
28 : 27
27 : 22
28 : 29

EKIPA 2 – gost
Telekom Veszprem
Telekom Veszprem
Paris Saint-Germain Handball
Telekom Veszprem

REZULTAT
24 : 24
28 : 28
28 : 29
25 : 27

Paris Saint-Germain Handball
Tabela 4
Rezultati ekipe Paris Saint-Germain Handball
DATUM
25. 9. 2016
16. 10.2016
20. 11.2016

EKIPA 1 - domačin
THW Kiel
Paris Saint-Germain Handball
Telekom Veszprem

Telekom Veszprem
Tabela 5
Rezultati ekipe Telekom Veszprem
DATUM
24. 9. 2016
8. 10. 2016
20. 11.2016
15. 2. 2017

EKIPA 1 - domačin
SG Flesnburg-Handewitt
Orlen Wisla Plock
Telekom Veszprem
THW Kiel
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SG Flesnburg-Handewitt
Tabela 6
Rezultati ekipe SG Flensburg-Handewitt
DATUM
24. 9. 2016
5. 10. 2016
16. 10.2016
19. 10.2016

EKIPA 1 - domačin
SG Flesnburg-Handewitt
SG Flesnburg-Handewitt
Paris Saint-Germain Handball
SG Flesnburg-Handewitt

EKIPA 2 – gost
Telekom Veszprem
FC Barcelona Lassa
SG Flesnburg-Handewitt
Orlen Wisla Plock

REZULTAT
24 : 24
27 : 28
27 : 22
22 : 20

EKIPA 2 – gost
HC Meshkov Brest
HC Vardar
HC Vardar

REZULTAT
31 : 27
27 :24
21:23

EKIPA 2 – gost
KS Vive Tauron Kielce
HC Vardar
KS Vive Tauron Kielce

REZULTAT
24 : 29
27 : 24
28 : 25

HC Vardar
Tabela 7
Rezultati ekipe HC Vardar
DATUM
1.10.2016
4.12.2016
18.2.2017

EKIPA 1 - domačin
HC Vardar
KS Vive Tauron Kielce
MOL – Pick Szeged

KS Vive Tauron Kielce
Tabela 8
Rezultati ekipe KS Vive Tauron Kielce
DATUM
24. 9. 2016
4. 12. 2016
9. 2. 2017
LEGENDA:

2.2.

EKIPA 1 – domačin
HC Meshkov Brest
KS Vive Tauron Kielce
Rhein-Necker Lowen
ZMAGA

PORAZ

NEODLOČENO

PRIPOMOČKI

Uporabili smo podatke, ki so bili zbrani z uradnim statističnim spremljanjem izbranih tekem.
Podatki so objavljeni na spletni strani Evropske rokometne zveze. Video posnetke tekem smo
si ogledali z namenom pridobivanja podatkov, ki niso bili zabeleženi med uradnim
spremljanjem tekme. Predvsem smo se posvetili beleženju spremenljivk in podatkov o
najpogosteje uporabljenih tehnično-taktičnih kombinacijah ter individualnih, skupinskih in
ekipnih aktivnosti v igri z igralcem manj v napadu.
V vzorec spremenljivk smo zajeli izbrane spremenljivke v času igre z igralcem manj v
napadu. Ti nam povedo, kakšna je igralna učinkovitost ekip, s pomočjo katere bomo določili
razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Te spremenljivke so:
 število izključitev,
 število strelov z igralcem manj,
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število zadetkov z igralcem manj,
število strelov z vsemi igralci v polju (v napadu),
število zadetkov z vsemi igralci v polju (v napadu),
število prejetih strelov z igralcem manj,
število prejetih zadetkov z igralcem manj,
število prejetih strelov z vsemi igralci v polju,
število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju,
število tehničnih napak z igralcem manj,
število menjav vratar-dodatni igralec z igralcem manj,
število napadov z igralcem manj,
število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj,
število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem manj,
število strelov z devetmetrovke z igralcem manj,
število zadetkov z devetmetrovke z igralcem manj,
število strelov krožnih napadalcev z igralcem manj,
število zadetkov krožnih napadalcev z igralcem manj,
število strelov krilnih igralcev z igralcem manj,
število zadetkov krilnih igralcev z igralcem manj,
število strelov iz prodora z igralcem manj,
število zadetkov iz prodora z igralcem manj,
število strelov iz protinapada z igralcem manj,
število zadetkov iz protinapada z igralcem manj,
število strelov s sedemmetrovke z igralcem manj,
število zadetkov s sedemmetrovke z igralcem manj.

2.3.

POSTOPEK

Na uradni spletni strani Evropske lige prvakov smo pridobili podatke o pojavljanju
posameznih parametrov na izbranih tekmah. Uporabili smo lastne preglednice in si izpisovali
podatke, saj so uradni podatki predstavljeni za vsako tekmo posebej. Podatki so predstavljeni
za celo tekmo, zato smo s pomočjo video posnetkov tekem, pridobljenih z uradnega EHF
video portala, pridobili še podatke o času igre z igralcem manj v napadu, ki niso zabeleženi v
uradnem statističnem beleženju tekme.
Podatke iz lastnih razpredelnic smo vnesli v Excelov program, v katerem smo naredili tabelo
z vsemi spremenljivkami. Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili računalniški
program SPSS. Najprej smo naredili osnovno opisno statistiko oz. izračunali statistične
vrednosti posameznih spremenljivk. Pogoj za izvedbo testa so izpolnjene predpostavke, in
sicer normalnost porazdelitve in homogenost varianc. S Shapiro-Willkovim testom smo
izvedli normalnost porazdelitve in z Levenovim testom homogenost varianc. Nato smo
uporabili test enosmerne analize variance – ANOVA, Brown-Forsythov in Dunnettov T3 Post
Host test za ugotavljanje razlik med izbranimi skupinami.
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3. REZULTATI
Vsi podatki v tem poglavju so predstavljeni ločeno in so razdeljeni na tri skupine, in sicer
zmagovalci, poraženci in ekipe, ki so igrale neodločeno. Zanimale so nas razlike med
izbranimi skupinami v pojavljanju spremenljivk v času igre z igralcem manj v napadu.

3.1.

VZOREC TEKEM

V vzorec tekem smo zajeli 20 naključno izbranih tekem šestih moštev ekipnega dela EGF
Lige prvakov v sezoni 2016/17. Končni rezultati izbranih moštev povedo, da je ekipa lahko
zmagovalka oz. poraženka ali pa igra neodločeno.
Tabela 9
Končni rezultati tekem
ZMAGOVALCI
PORAŽENCI
NEODLOČENO
SKUPAJ

FREKVENCA
9
8
3
20

ODSTOTEK
45 %
40 %
15 %
100 %

V tabeli 9 je prikazana frekvenca končnih rezultatov. Od 20 tekem je bilo za izbrane ekipe 9
zmag, 8 porazov, 3 ekipe pa so imele neodločen izid.

Rezultati

Zmagovalci

Poraženci

Neodločeno

Slika 5. Končni rezultati tekem.
Na sliki 5 vidimo, da odstotni delež 9 zmag predstavlja vrednost 45 %, 8 porazov vrednost 40
% ter 15 % tekme, ki so se končale z neodločenim izidom.
Na sliki 6 in 7 je prikazan primer zbiranja uradnega statističnega spremljanja tekem. Za
spremljanje podatkov v času igre z igralcem manj v napadu smo pogledali video posnetke
tekem in si pripravili razpredelnice, v katere smo sproti zapisovali podatke.
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Slika 6. Primer uradne statistike strelov in zadetkov (vir:
file:///C:/Users/pavilion/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/5X3C03IP/EHFMatchStatistics-201711020102004.pdf).

30

Slika 7. Primer statistike uradnih parametrov (vir:
file:///C:/Users/pavilion/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/5X3C03IP/EHFMatchStatistics-201711020102004.pdf).
V tabeli 10 so prikazani podatki v času igre z igralcem manj v napadu z vseh 20 tekem.
Tekme smo v tabeli razdelili v tri skupine, in sicer na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so
igrale neodločeno. Nato smo izračunali povprečje izbranih spremenljivk za vsako skupino
posebej. Za vse spremenljivke smo zapisovali vsoto izvedenih elementov, razen pri podatku
število strelov in zadetkov na tekmi ter število prejetih strelov in zadetkov na tekmi smo od
končne vrednosti odšteli vrednosti istih spremenljivk v času igre z igralcem manj v napadu.
Tako smo dobili podatek za čas igre v številčni enakosti.
Tabela 10
Vrednosti parametrov vseh tekem
ZMAGAOVALCI
ŠT.
IZKLJ.
ŠT. STR
(M)
ŠT.
ZAD.(M)
ŠT. STR
(C)
ŠT. ZAD.
(C)
ŠT. PREJ.
STR. (M)
ŠT. PREJ.
ZAD. (M)
ŠT. PREJ.
STR. (C)
ŠT. PREJ.
ZAD. (C)
ŠT. TEH.
N.
ŠT. MEN.
V-I
ŠT. NAP.
ŠT. PREJ.
STR. BV
ŠT. PREJ.
ZAD. BV

PORAŽENCI

5

6

4

5

3

3

3

6

8

3

6

5

5

5

3

6

5

NEODLOČE
NO
5
4
8

3

14

5

7

2

5

3

10

14

6

8

8

5

6

8

8

9

6

5

11

1

8

4

6

1

3

1

8

8

2

3

5

2

2

3

6

3

5

1

6

34

37

36

34

37

46

33

37

26

35

45

31

38

38

46

39

40

36

37

32

27

21

23

21

21

28

22

19

21

23

22

22

26

20

24

18

22

23

23

18

8

11

6

8

6

7

5

11

14

6

12

7

10

11

7

12

8

9

9

14

7

7

2

6

4

5

0

5

9

5

7

4

8

4

4

9

7

4

5

10

31

32

38

33

42

36

32

36

29

35

38

30

41

30

49

35

37

35

32

29

20

21

20

19

16

22

21

19

15

22

19

24

21

23

24

18

21

24

19

14

2

1

2

2

2

0

1

1

1

0

1

4

3

2

0

1

2

2

2

4

4

14

6

6

5

4

4

10

11

5

8

8

5

8

5

10

11

5

7

15

5
0

16
0

7
0

9
1

8
1

5
0

4
0

12
1

15
0

6
0

9
0

9
0

8
1

8
3

6
1

10
1

12
2

11
0

7
3

15
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

3

2
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ŠT. STR. 1
8
0
2
1
2
1
2
5
1
5
3
5
4
3
5
2
3
0
7
9M
ŠT. ZAD. 0
4
0
2
0
1
0
1
2
0
2
0
2
1
1
4
0
2
0
3
9M
ŠT. STR 0
1
0
1
0
0
0
4
0
1
1
2
0
1
0
1
4
0
1
1
KN
ŠT. ZAD. 0
1
0
1
0
0
0
4
0
1
1
2
0
0
0
1
1
0
1
1
KN
ŠT. STR. 1
0
1
0
1
2
0
1
2
2
0
1
0
1
1
0
0
2
3
2
K
ŠT. ZAD. 1
0
0
0
1
1
0
1
2
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
1
K
ŠT. STR. 0
2
2
1
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
1
1
2
1
0
0
PROD.
ŠT. ZAD. 0
1
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
PROD.
ŠT. STR. 1
2
1
1
0
1
0
2
3
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
PRN.
ŠT. ZAD. 0
2
1
1
0
1
0
2
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
PRN.
ŠT. STR. 0
1
1
2
0
0
0
0
2
2
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
7M
ŠT. ZAD. 0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
7M
Legenda 1. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število zadetkov
z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi
igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke

Tabela 11
Povprečje parametrov vseh skupin
POVPREČJE
ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR. (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. STR (C)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. PREJ. ZAD. (M)
ŠT. PREJ. STR. (C)
ŠT. PREJ. ZAD. (C)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. NAP.
ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.

ZMAGOVALCI
4,77
7,00
4,44
35,55
22,55
8,44
5,00
34,33
19,22
1,33
7,11
9,00
0,33
0,00
2,44
1,11
0,66
0,66
0,88
0,66
1,11
0,55
1,22
1,11

PORAŽENCI
4,75
7,25
3,25
39,00
22,13
9,13
6,00
36,88
21,5
1,63
7,50
8,50
1,00
0,38
3,50
1,25
1,25
0,75
0,63
0,25
0,63
0,38
0,38
0,25

NEODLOČENO
5,66
7,33
4,00
35,00
21,33
10,66
6,33
32,00
19,00
2,66
9,00
11,00
1,66
1,66
3,33
1,66
0,66
0,66
2,33
1,00
0,33
0,33
0,00
0,00
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ŠT. STR. 7 M
0,66
0,63
0,66
ŠT. ZAD. 7 M
0,33
0,38
0,33
Legenda 2. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število zadetkov
z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi
igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke

V tabeli 11 lahko opazimo, da v povprečjih nekaterih spremenljivk vidimo razlike med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, pri drugih spremenljivkah pa
večjih oziroma občutno opaznih razlik ni. Bistvene razlike lahko opazimo pri številu zadetkov
v času številčne enakosti zmagovalcev v primerjavi s poraženci in neodločenimi ekipami. V
času igre z igralcem manj v napadu vidimo, da poraženci in ekipe, ki so igrale neodločeno,
naredijo več tehničnih napak kot zmagovalne ekipe. Zmagovalne ekipe v času številčne
neenakosti dosežejo priložnosti za strel iz protinapada, kar je za ostale skupine manj verjetno.
Pomembno je poudariti, da so moštva na vseh tekmah v času številčne neenakosti naredile
menjavo vratarja z dodatnim igralcem v polju v vseh napadih, izjemoma so bili le hitri
individualni ali skupinski protinapadi ter zelo kratek čas (nekaj sekund) do izteka kazni. Zato
so vse ekipe v času izključitve v napadu igrale v številčni enakosti, kar pomeni 6 : 6. Izjema je
bilo le eno moštvo, ki ni naredilo menjave dodatnega igralca v polju v situaciji, ko je tudi
nasprotna ekipa imela izključenega igralca (igra 5 : 5). Zaradi različnega števila izključitev in
majhnega vzorca nekaterih tekem oz. izidov pa prihaja do manjših razlik v povprečju
parametra menjava vratar-igralec.
Za boljšo predstavo povprečij izbranih parametrov glede na vse tri načine izidov smo izdelali
graf, ki ga prikazuje slika 8.
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POVPREČJE PARAMETROV GLEDE NA REZULTAT
40
35
30
25

20
15
10
5
0

ZMAGA

PORAZ

NEODLOČENO

Slika 8. Povprečje parametrov glede na rezultat.

3.2.

OSNOVNE STATISTIČNE ZNAČILNOSTI ZA VSE TRI SKUPINE

V tabelah 12, 13 in 14 so predstavljene osnovne statistične značilnosti zmagovalcev,
poražencev in ekip, ki so igrale neodločeno.
ZMAGOVALCI
Tabela 12
Osnovne značilnosti zmagovalnih ekip
ZMAGOVALCI

Število tekem

Mediana

Minimum

Maksimum

9
9
9
9
9
9
9

Aritmetična
sredina
4,78
7,00
4,44
35,56
22,56
8,44
5,00

ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. STR (C)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. PREJ. ZAD.
(M)
ŠT. PREJ. STR. (C)
ŠT. PREJ. ZAD. (C)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. NAP.

5,00
5,00
4,00
36,00
21,00
8,00
5,00

3
2
1
26
19
5
0

8
14
8
46
28
14
9

9
9
9
9
9

34,33
19,22
1,33
7,11
9,00

33,00
20,00
1,00
6,00
8,00

29
15
0
4
4

42
22
2
14
16
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ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.
ŠT. STR. 7 M
ŠT. ZAD. 7 M

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0,33
0,00
2,44
1,11
0,67
0,67
0,89
0,67
1,11
0,56
1,22
1,11
0,67
0,33

0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,0
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
8
4
4
4
2
2
2
2
3
3
2
1

Legenda 3. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število zadetkov
z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi
igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke

PORAŽENCI
Tabela 13
Osnovne značilnosti poraženih ekip
PORAŽENCI

Število tekem

Mediana

Minimum

Maksimum

8
8
8
8
8
8
8

Aritmetična
sredina
4,78
7,25
3,25
39,00
22,13
9,13
6,00

ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. STR (C)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. PREJ. ZAD.
(M)
ŠT. PREJ. STR. (C)
ŠT. PREJ. ZAD. (C)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. NAP.
ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.
ŠT. STR. 7 M

5,00
8,00
3,00
38,50
22,0
9,00
6,00

3
5
2
31
18
6
4

8
9
6
46
26
12
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

36,88
21,50
1,25
7,50
8,50
1,00
0,38
3,50
1,25
1,25
0,75
0,63
0,25
0,63
0,56
0,38
0,25
0,63

36,00
21,50
1,00
8,00
8,50
1,00
0,00
3,50
1,00
1,00
1,00
0,50
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,50

30
18
0
5
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

49
24
3
11
12
3
1
5
4
4
2
2
1
2
1
3
1
2

35

ŠT. ZAD. 7 M

8

0,38

0,00

0

1

Legenda 4. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število zadetkov
z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi
igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke

NEODLOČENO
Tabela 14
Osnovne značilnosti ekip, ki so igrale neodločeno
NEODLOČENO

Število tekem

Mediana

Minimum

Maksimum

3
3
3
3
3
3
3

Aritmetična
sredina
5,67
7,33
4,00
35,00
21,33
10,67
6,33

ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. STR (C)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. PREJ. ZAD.
(M)
ŠT. PREJ. STR. (C)
ŠT. PREJ. ZAD. (C)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. NAP.
ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.
ŠT. STR. 7 M
ŠT. ZAD. 7 M

5,00
6,00
5,00
36,00
23,00
9,00
5,00

4
5
1
32
18
9
4

8
11
6
37
23
14
10

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

32,00
19,00
2,67
9,00
11,00
1,67
1,67
3,33
1,67
0,67
0,67
2,33
1,00
0,33
0,33
0,00
0,00
0,67
0,33

32,00
19,00
2,00
7,00
11,00
2,00
2,00
3,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00

29
14
2
5
7
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

35
24
4
15
15
3
3
7
3
1
1
3
2
1
1
0
0
1
1

Legenda 5. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število zadetkov
z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi
igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke
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Podatke iz zgornjih tabel smo dobili s statističnim programom SPSS, ki je izračunal osnovne
statistične značilnosti za izbrane skupine. Podatke opisne statistike smo vpisali v tri tabele, v
katerih so prikazani podatki za vsako skupino posebej. Zanimale so nas naslednje značilnosti:






N (število izbranih tekem glede na rezultat),
mean (povprečje ali aritmetična sredina),
median (mediana),
minimum (najnižja vrednost),
maximum (najvišja vrednost).

Število statističnih enot, ki jih zajamemo v raziskavi, po navadi označujemo s črko N
(numerus).
Povprečje ali aritmetična sredina (mean) je najpomembnejši statistični parameter. Povprečje
je mera za srednjo vrednost statističnega znaka. V statistiki je to seštevek vseh vrednosti,
razdeljen na skupno število teh vrednosti oziroma podatkov. Zato smo izračunali povprečje
vseh 23 spremenljivk za zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno na vseh
tekmah. Iz zgornjih tabel vidimo, da morda obstajajo razlike med povprečjem določenih
elementov, saj so opazne različne vrednosti glede na končni izid tekem. Ker so to samo
predvidevanja, jih moramo statistično dokazati.
Mediana (median) ali središčnica je statistični parameter, ki podobno kot povprečje podaja
srednjo vrednost statističnega znaka. Mediano določimo tako, da vrednosti statističnega znaka
najprej uredimo po velikosti (od najmanjše do največje) in zapišemo v obliki zaporedja
členov. Mediana je vrednost, ki nastopa v sredini tako dobljenega zaporedja (število manjših
členov je enako kot število večjih členov).
Maksimum in minimum poiščeta najvišjo in najnižjo vrednost elementov.
Podatki izračunov osnovnih statističnih značilnosti kažejo, da pri nekaterih parametrih
obstajajo razlike med različnimi končnimi izidi tekem, pri drugih pa večjih razlik ni. Če
razlike obstajajo ali ne, moramo to dokazati z uporabo testne statistike. Test za ugotavljanje
razlik med dvema ali več skupinami se imenuje enosmerna analiza variance ali test ANOVA.
Pogoj za izvedbo testa so izpolnjene predpostavke, in sicer normalnost porazdelitve in
homogenost varianc. S Shapiro-Willkovim testom izvedemo normalnost porazdelitve in z
Levenovim testom homogenost varianc.

3.3.

PODATKI TESTNE STATISTIKE

TEST NORMALNOSTI PORAZDELITVE
Test normalnosti porazdelitve smo naredili za vse spremenljivke s pomočjo ShapiroWillkovega testa. Rezultate smo razdelili v tabele posebej za zmagovalce, poražence in ekipe,
ki so igrale neodločeno. Podatki so predstavljeni v tabelah 15, 16 in 17.
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Tabela 15
Rezultati normalnosti porazdelitve zmagovalcev
ZMAGOVALCI
ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. STR (C)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. PREJ. ZAD. (M)
ŠT. PREJ. STR. (C)
ŠT. PREJ. ZAD. (C)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. NAP.
ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.
ŠT. STR. 7 M
ŠT. ZAD. 7 M

Shapiro – Wilk
Statistic
df
,901
9
,867
9
,831
9
,892
9
,828
9
,913
9
,965
9
,947
9
,892
9
,805
9
,834
9
,905
9
,617
9
,000
9
,790
9
,820
9
,591
9
,591
9
,838
9
,805
9
,780
9
,763
9
,903
9
,889
9
,748
9
,617
9

Sig.
,255
,113
,046
,208
,043
,335
,848
,658
,210
,024
,049
,285
,000
,000
,016
,035
,000
,000
,055
,024
,012
,008
,273
,194
,005
,000

Legenda 6. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število zadetkov
z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi
igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke

S Shapiro-Willkovim testom smo pregledali normalnost porazdelitve. Ničelna hipoteza je
bila, da so podatki oziroma rezultati porazdeljeni normalno. S 5 % tveganjem lahko ničelno
hipotezo zavrnemo in trdimo, da pri zmagovalnih moštvih podatki niso normalno porazdeljeni
pri naslednjih parametrih:
 število zadetkov z igralcem manj,
 število zadetkov v času številčne enakosti,
 število tehničnih napak z igralcem manj,
 število menjav vratar–dodatni igralec v polju z igralcem manj,
 število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj,
 število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem manj,
 število strelov z devetmetrovke z igralcem manj,
 število zadetkov z devetmetrovke z igralcem manj,
 število strelov s krožnega napadalca z igralcem manj,
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število zadetkov s krožnega napadalca z igralcem manj,
število zadetkov s krila z igralcem manj,
število strelov iz prodora z igralcem manj,
število zadetkov iz prodora z igralcem manj,
število strelov s sedemmetrovke z igralcem manj,
število zadetkov s sedemmetrovke z igralcem manj.

Tabela 16
Rezultati normalnosti porazdelitve poražencev
PORAŽENCI
ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. STR (C)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. PREJ. ZAD. (M)
ŠT. PREJ. STR. (C)
ŠT. PREJ. ZAD. (C)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. NAP.
ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.
ŠT. STR. 7 M
ŠT. ZAD. 7 M

Shapiro – Wilk
Statistic
df
,804
8
,858
8
,810
8
,952
8
,965
8
,888
8
,868
8
,913
8
,928
8
,917
8
,866
8
,939
8
,860
8
,641
8
,891
8
,858
8
,810
8
,827
8
,798
8
,566
8
,798
8
,641
8
,641
8
,566
8
,798
8
,001
8

Sig.
,032
,114
,037
,730
,857
,225
,143
,379
,502
,408
,138
,600
,120
,000
,239
,114
,037
,056
,027
,000
,027
,000
,000
,000
,027
,000

Legenda 7. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število zadetkov
z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi
igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke

Pri poražencih lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo zavrnemo in trdimo, da pri poraženih
moštvih podatki niso normalno porazdeljeni pri naslednjih spremenljivkah:
 število izključitev,
 število zadetkov z igralcem manj,
 število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem manj,
 število strelov s krožnega napadalca z igralcem manj,
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število strelov s krila z igralcem manj,
število zadetkov s krila z igralcem manj,
število strelov iz prodora z igralcem manj,
število zadetkov iz prodora z igralcem manj,
število strelov iz protinapada z igralcem manj,
število zadetkov iz protinapada z igralcem manj,
število strelov s sedemmetrovke z igralcem manj,
število zadetkov s sedemmetrovke z igralcem manj.

Tabela 17
Rezultati normalnosti porazdelitve ekip, ki so igrale neodločeno
NEODLOČENO
ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. STR (C)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. PREJ. ZAD. (M)
ŠT. PREJ. STR. (C)
ŠT. PREJ. ZAD. (C)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. NAP.
ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.
ŠT. STR. 7 M
ŠT. ZAD. 7 M

Shapiro - Wilk
Statistic
,923
,871
,893
,893
,750
,750
,871
1,000
1,000
,750
,893
1,000
,964
,964
,993
,964
,750
,750
,750
1,000
,750
,750
,000
,000
,750
,750

df
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Sig.
,463
,298
,363
,363
,000
,000
,298
1,000
1,000
,000
,363
1,000
,637
,637
,843
,637
,000
,000
,000
1,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Legenda 8. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število zadetkov
z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi
igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke

Pri ekipah, ki so igrale neodločeno lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo zavrnemo in
trdimo, da pri neodločenih moštvih podatki niso normalno porazdeljeni pri naslednjih
parametrih:
 število zadetkov na tekmi,
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število prejetih zadetkov v času številčne enakosti,
število prejetih strelov z igralcem manj,
število tehničnih napak z igralcem manj,
število strelov iz KN z igralcem manj,
število zadetkov iz KN z igralcem manj,
število strelov iz K z igralcem manj,
število strelov iz prodora z igralcem manj,
število zadetkov iz prodora z igralcem manj,
število strelov iz protinapada z igralcem manj,
število zadetkov iz protinapada z igralcem manj,
število strelov s sedemmetrovke z igralcem manj,
število zadetkov s sedemmetrovke z igralcem manj.

TEST HOMOGENOSTI VARIANC
Test homogenost varianc smo naredili za vse spremenljivke s pomočjo Levenovega testa.
Rezultate testa vidimo v tabeli 18.
Tabela 18
Test homogenosti varianc
ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. STR (C)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. PREJ. ZAD. (M)
ŠT. PREJ. STR. (C)
ŠT. PREJ. ZAD. (C)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. NAP.
ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.
ŠT. STR. 7 M
ŠT. ZAD. 7 M

Levene Statistic
1,049
4,985
4,746
,242
,384
,083
,301
,738
1,289
,759
2,348
2,421
1,982
23,237
,917
,010
,337
,715
,242
1,265
1,212
1,040
3,950
4,553
,928
,058

df1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

df2
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Sig.
,372
,020
,023
,788
,711
,920
,744
,493
,301
,483
,126
,119
,168
,000
,419
,990
,718
,503
,788
,308
,322
,357
,039
,026
,415
,944

Legenda 9. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število zadetkov
z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi
igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN -
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število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke

Predpostavka, ki mora prav tako ustrezati enosmerni analizi variance ali ANOVI, je
homogenost varianc. Ta se testira z Levenovim testom. S 95 % verjetnostjo lahko trdimo, da
varianca ni homogena pri naslednjih parametrih, saj je bila njihova vrednost manjša od 0,05:
 število strelov z igralcem manj,
 število zadetkov z igralcem manj,
 število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem manj,
 število strelov iz protinapada z igralcem manj,
 število zadetkov iz protinapada z igralcem manj.
ANOVA - ENOSMERNA ANALIZA VARIANCE
Test za ugotavljanje razlik med dvema ali več skupinami se imenuje enosmerna analiza
variance ali test ANOVA. Rezultati testa so predstavljeni v tabeli 19.
Tabela 19
Rezultati ANOVE
ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. STR (C)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. PREJ. ZAD. (M)
ŠT. PREJ. STR. (C)
ŠT. PREJ. ZAD. (C)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. NAP.
ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.
ŠT. STR. 7 M
ŠT. ZAD. 7 M

Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups
Between Groups

F
,423
,016
,480
1,324
,225
,744
,480
1,211
1,749
2,900
,341
,543
2,627
8,132
,478
,179
,531
,016
5,921
1,643
1,316
,234
4,299
3,609
,007
,016

Sig.
,662
,984
,627
,292
,801
,490
,627
,322
,204
,082
,716
,591
,101
,003
,628
,838
,598
,985
,011
,223
,294
,794
,031
,049
,993
,985

Legenda 10. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število
zadetkov z igralcem manj, ŠT. STR. (C) - število strelov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z
vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. (M) - število
prejetih zadetkov z igralcem manj, ŠT. PREJ. STR. (C) - število prejetih strelov z vsemi igralci v polju, ŠT. PREJ. ZAD. (C)
- število prejetih zadetkov z vsemi igralci v polju, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I število menjav vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT. NAP. - število napadov z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem
manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke, ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN -

42

število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN - število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz
krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT. STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število
zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M
- število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M - število zadetkov s sedemmetrovke

Po preverjanju predpostavk normalnosti porazdelitve in homogenosti varianc smo izvedli test
enosmerne analize varianc, ki pokaže, ali obstajajo statistične razlike med skupinami.
Predpostavke smo preverili s Shapiro-Willkovim in Levenovim testom. Le za tiste parametre,
pri katerih sta veljavni obe predpostavki, smo lahko uporabili ANOVO. Ničelna hipoteza je,
da ni razlik med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. To pomeni, da so
povprečja skupin med seboj enaka. Tako lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo potrdimo in
trdimo, da je test značilen za vse parametre.
BROWN-FORTYTHOV TEST
Z Brown-Fortysthovim testom prav tako ugotavljamo, ali ostajajo razlike med skupinami
(zmagovalci, poraženci in ekipe, ki so igrale neodločeno). Rezultati izbranega testa so
zapisani v tabeli 20.
Tabela 20
Rezultati Brown-Forsythovega testa
ŠT. IZKLJ.
ŠT. STR (M)
ŠT. ZAD. (M)
ŠT. ZAD. (C)
ŠT. PREJ. STR. (M)
ŠT. TEH. N.
ŠT. MEN. V-I
ŠT. PREJ. STR. BV
ŠT. PREJ. ZAD. BV
ŠT. STR. 9 M
ŠT. ZAD. 9 M
ŠT. STR KN
ŠT. ZAD. KN
ŠT. STR. K
ŠT. ZAD. K
ŠT. STR. PROD.
ŠT. ZAD. PROD.
ŠT. STR. PRN.
ŠT. ZAD. PRN.
ŠT. STR. 7 M
ŠT. ZAD. 7 M

Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
Brown-Forsythe

Statistica
,340
,018
,480
,221
,726
2,356
,234
1,615
.
,334
,167
,732
,022
6,904
1,157
1,625
,235
.
.
,008
,014

Sig.
,727
,983
,637
,806
,513
,177
,801
,309
.
,734
,849
,496
,979
,009
,398
,232
,781
.
.
,992
,986

Legenda 11. ŠT. IZKLJ. - Število izključitev, ŠT. STR. (M) - število strelov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (M) - število
zadetkov z igralcem manj, ŠT. ZAD. (C) - število zadetkov z vsemi igralci v polju (napadu), ŠT. PREJ. STR. (M) - število
prejetih strelov z igralcem manj, ŠT. TEH. N. - število tehničnih napak z igralcem manj, ŠT. MEN. V-I - število menjav
vratar – dodatni igralec z igralcem manj, ŠT PREJ. STR. BV. - število prejetih strelov brez vratarja z igralcem manj, ŠT.
PREJ. ZAD. BV. - število prejetih zadetkov brez vratarja z igralcem manj, ŠT. STR. 9 M - število strelov z devetmetrovke,
ŠT. ZAD. 9 M - število zadetkov z devetmetrovke, ŠT. STR. KN - število strelov iz krožnega napadalca, ŠT. ZAD. KN število zadetkov iz krožnega napadalca, ŠT. STR. K. - število strelov iz krila, ŠT. ZAD. K. - število zadetkov iz krila, ŠT.
STR. PROD. - število strelov iz prodora, ŠT. ZAD. PROD. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. PRN. - število strelov iz
prodora, ŠT. ZAD. PRN. - število zadetkov iz prodora, ŠT. STR. 7 M - število strelov s sedemmetrovke, ŠT. ZAD. 7 M število zadetkov s sedemmetrovke

Kjer predpostavki normalnost porazdelitve in homogenost varianc nista bili izpolnjeni, smo
uporabili Brown-Forsythov test, s katerim iščemo razlike med izbranimi skupinami. Ničelna
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hipoteza je, da ni razlik med skupinami, torej so povprečja enaka. Tako lahko s 5 %
tveganjem ničelno hipotezo zavrnemo in trdimo, da test ni značilen za spremenljivko število
strelov iz krila z igralcem manj.
DUNNET T3 POST HOC TEST
Dunnetov Post Hoc test smo uporabili za spremenljivko, pri kateri so bile dokazane razlike
med skupinami, saj je bila njena vrednost pri Brown-Forsythovem testu manjša od 0,5.
Zanimalo nas je, med katerimi skupinami so razlike.
V tabeli 21 so prikazani rezultati Dunnettovega Post hoc testa.
Tabela 21
Rezultati Dunnettovega Post hoc testa
Odvisna
spremenljivka

REZULTAT (I)

REZULTAT (J)

Srednja razlika

Sig.

Št. strelov iz K z
igralcem manj

ZMAGA

PORAZ
NEODLOČENO
ZMAGA
NEODLOČENO
ZMAGA
PORAZ

,264
-1,444
-,264
-1,708
1,444
1,708

,855
,053
,855
,029
,053
,029

PORAZ
NEODLOČENO

Test je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike pri parametru število strelov iz krila z
igralcem manj.
Razlike obstajajo med skupinama poraženci in ekipe, ki so igrale neodločeno, medtem ko med
skupinama zmagovalci in poraženci ter skupinama zmagovalci in ekipe, ki so igrale
neodločeno, ni statistično značilnih razlik.
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4. RAZPRAVA
V magistrskem delu smo opravili analizo igre z igralcem manj v napadu. V vzorec smo vzeli
šest kakovostnih ekip in analizirali 20 poljubno izbranih tekem ekipnega dela EHF Lige
prvakov. Ekipe smo razdelili v tri skupine, in sicer na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so
igrale neodločeno. Zanimale so nas razlike med 26 izbranimi spremenljivkami, ki prikazujejo
aktivnosti igralcev v napadu med tekmo. Podatki analize sicer kažejo majhne razlike med
skupinami, vendar so rezultati testne statistike pokazali, da z izjemo enega parametra ni
statistično značilnih razlik v igralni učinkovitosti med izbranimi skupinami.
Za posamezno spremenljivko smo prišli do naslednjih ugotovitev:
 ŠTEVILO IZKLJUČITEV
Dvominutna izključitev se največkrat dosodi pri ponovljenih prekrških zaradi nešportnega
obnašanja, do katerega prihaja v borbi za žogo, pri čemer je akcija usmerjena v nasprotnika in
ne v žogo. Prav tako se lahko dosodi pri napačni menjavi, vstopu dodatnega osmega igralca
ali nedovoljenem posredovanju igralca iz prostora za menjave v igro, pri ponovljenem
nešportnem obnašanju igralca na igrišču ali izven njega, lahko pa se kaznuje tudi uradne
osebe. Igralec mora zapustiti igrišče za dve minuti, medtem pa moštvo ne more nadomestiti
tega igralca z novim in zato igra na polju v številčni neenakosti. Posamezen igralec je lahko
na tekmi izključen samo trikrat, nato pa sledi diskvalifikacija in mora zapustiti igrišče do
konca tekme (Repenšek in Bon, 2007).
Kot smo že omenili, je z uveljavitvijo novega pravila »7 igralcev v polju« prišlo do sprememb
igre v času številčne neenakosti, saj v tem času veliko ekip izkorišča dovoljenje menjave
vratarja z dodatnim igralcem v polju. Tako ekipa ob izključitvi igralca (5 : 6) v napadu ustvari
številčno ravnovesje (6 : 6). Kljub temu, da s tem napadalci veliko tvegajo, so lahko z dobrim
sodelovanjem velikokrat učinkoviti. Vseh 6 ekip je na 20 tekmah v napadu naredilo menjavo
vratarja z dodatnim igralcem v polju, razen v primeru hitrega protinapada.
Tabela 22
Število izključitev

ZMAGOVALCI
PORAŽENCI
EKIPE,
KI
SO
NEODLOČENO

IGRALE

ŠTEVILO
IZKLJUČITEV
43
38
17

POVPREČJE
4,77
4,75
5,66

Pri tej spremenljivki nas je zanimalo število izključitev na tekmi, ki so prikazane v tabeli 22.
Podatki so pokazali, da so bile na izbranih tekmah v povprečju več kot 4 izključitve in manj
kot 6 izključitev (Z = 4,77, P = 4,75, N = 5,66). Vse skupine so tako približno 10 minut na
tekmi igrale v številčni neenakosti. Pri poražencih podatki parametra število izključitev niso
bili normalno porazdeljeni, rezultat Brown-Forsythovega testa je pokazal, da ni statistično
značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H01 potrdimo
in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu izključitev med zmagovalci, poraženci in
ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
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V analizi moških evropskih prvenstev 2002-2012 so Šibila idr. (2014) ugotovili, da je bilo
povprečje 4,53 izključitev na ekipo, ter da prav tako ni statistične značilnih razlik med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno.
 ŠTEVILO STRELOV IN ZADETKOV Z IGRALCEM MANJ
Strel predstavlja najznačilnejšo igralno dejavnost napadalca, z željo doseči gol oz. zadetek.
Igralci uporabljajo različne kombinacije streljanja, npr. z mesta ali zaleta s tal ali v skoku,
med tekom, s padcem, z naklonom ali odklonom (Šibila, 2004).
Doseči zadetek je končni cilj rokometne igre. Ko cela žoga preide prečno (namišljeno) črto v
vratih, je zadetek dosežen. Zmagovalec je moštvo, ki je dalo več zadetkov kot nasprotno
moštvo. Ko sodnika zadetek priznata in zapiskata za začetni met, zadetka več ne moreta
razveljaviti (Repenšek in Bon, 2007).
Število strelov predstavlja število vseh poizkusov strela na gol nasprotnika v času igre z
igralcem manj, število zadetkov pa predstavlja število doseženih golov moštva v času igre z
igralcem manj. Cilj moštva je ustvariti čim več priložnosti za strele v nasprotnikova vrata in
da te tudi čim bolje izkoristiti. Spremenljivki sta med seboj tesno povezani, saj odločata o
končnem rezultatu tekme. Več priložnosti za strel ponuja večje možnosti za zadetke. Moštvo
je v času izključitve enega igralca (ali več igralcev) v podrejenem položaju, vendar prav tako
poskuša priti do priložnosti za strel in do zadetka. Po posodobitvi pravil o dodatnem igralcu v
napadu večina ekip ob izključitvi uporablja taktiko menjave vratarja z dodatnim igralcem v
polju in je tako število igralcev obeh ekip enako. Vsi streli in zadetki iz spodnje tabele so
doseženi ob dodatnem igralcu v napadu in praznem golu.
Tabela 23
Število strelov in zadetkov z igralcem manj
ŠT. STRELOV IN ZADETKOV
(IGRALEC MANJ)
ZMAGOVALCI
PORAŽENCI
EKIPE,
KI
SO
NEODLOČENO

IGRALE

POVPREČJE
STRELI /
ZADETKI
7,00/4,44
7,25/3,25
7,33/4,00

RAZMERJE
STRELI /
ZADETKI
63/40
58/26
22/12

ODSTOTEK
USPEŠNOSTI
63 %
45 %
55 %

V tabeli 23 lahko iz povprečij vidimo, da so v času igre z igralcem manj na gol največkrat
streljale ekipe, ki so igrale neodločeno (7,33), nato poraženci (7,25) in najmanjkrat
zmagovalci (7,00). Podatek število strelov je bil porazdeljen normalno, vendar nima
homogenih varianc, zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni statistično
značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H02 potrdimo
in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu strelov z igralcem manj med zmagovalci,
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Pri povprečnem številu zadetkov so na prvem mestu zmagovalci (4,44), sledijo jim
neodločene ekipe (4,00) in na koncu še poraženci s povprečjem 3,25. Poraženci so v
primerjavi z zmagovalci dosegli približno zadetek manj v času igre z igralcem manj.
Predpostavki normalnosti porazdelitve parameter ni ustrezal pri zmagovalcih in poražencih,
zato smo zopet uporabili Brown-Forsythov test ki je pokazal, da ni statistično značilnih razlik
med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H03 potrdimo in trdimo, da ni
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statistično značilnih razlik v številu zadetkov z igralcem manj med zmagovalci, poraženci in
ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Uspešnost v času igre z igralcem manj je razmerje med številom strelov z igralcem manj in
številom zadetkov z igralcem manj, ki pokaže, kako uspešna je bila realizacija. Najboljšo
realizacijo so imeli zmagovalci s 63 %, s 55 % uspešnostjo jim sledijo ekipe, ki so igrale
neodločeno, najslabšo realizacijo s 55 % pa so imeli poraženci.
 ŠTEVILO STRELOV IN ZADETKOV Z VSEMI IGRALCI V POLJU (NAPADU)
Če moštvu od končnega števila strelov in zadetkov na celi tekmi odštejemo število strelov in
zadetkov z igralcem manj, dobimo podatek o številu strelov in zadetkov v času, ko so v polju
(napadu) vsi igralci tega moštva. Igra z igralcem manj, kot igra v preostalem času z vsemi
igralci, je zelo pomembna, saj je skupni seštevek strelov in zadetkov pogojen s končnim
rezultatom. Moštvo, ki na tekmi da več golov od nasprotnika, je zmagovalec, moštvo z
manjšim številom zadetkov je poraženec, če pa je rezultat izenačen, sta moštvi igrali
neodločeno.
Tabela 24
Število strelov in zadetkov z vsemi igralci v polju
ŠT. STRELOV IN ZADETKOV
(Z VSEMI IGRALCI V POLJU NAPADU)
ZMAGOVALCI
PORAŽENCI
EKIPE,
KI
SO
IGRALE
NEODLOČENO

POVPREČJE
STRELI /
ZADETKI
35,55/22,50
39,00/22,13
35,00/21,33

RAZMERJE
STRELI /
ZADETKI
320/203
312/177
105/64

ODSTOTEK
USPEŠNOSTI
63 %
57 %
61 %

V tabeli 24 vidimo, da je bilo na izbranih tekmah v času igre z vsemi igralci v polju najvišje
povprečje strelov za poražence, in sicer 39,00. Naslednje so bile ekipe, ki so bile zmagovalke
s povprečjem 35,55 strelov in tik za njimi še ekipe, ki so igrale neodločeno s povprečjem
strelov 35,00. Iz tega lahko sklepamo, da poraženci streljajo večkrat, saj lovijo zaostanek in
tako hitreje zaključujejo strele. Spremenljivka število strelov z vsemi igralci v polju je bila
normalno porazdeljena za vse skupine, zato smo lahko izvedli test ANOVA. Vrednost testa za
ta parameter je bila večja od 0,05, kar kaže, da ni statistično značilnih razlik med skupinami.
Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H04 potrdimo in trdimo, da ni statistično
značilnih razlik v številu strelov z vsemi igralci v polju (napadu) med zmagovalci, poraženci
in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Pri spremenljivki število zadetkov v času igre z vsemi igralci v polju (napadu) so zelo majhne
razlike med povprečji. Največ zadetkov v času igre z vsemi igralci v polju so dosegli
zmagovalci, in sicer povprečno 22,50, takoj za njimi so poražene ekipe s povprečjem 22,13
zadetkov in nato ekipe, ki so igrale neodločeno s povprečjem 21,33 zadetkov. Spremenljivka
ni normalno porazdeljena pri zmagovalcih in ekipah, ki so igrale neodločeno, zato smo
poizkusili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med
skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H05 potrdimo in trdimo, da ni
statistično značilnih razlik v številu zadetkov v času igre z vsemi igralci v polju (napadu) med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Tudi v tem primeru je uspešnost v času igre z vsemi igralci v polju (napadu) razmerje med
številom strelov in številom zadetkov, ki pokaže, kako uspešna je bila realizacija. Najboljšo
47

realizacijo so imeli zmagovalci s 63 %, z 61 % uspešnostjo jim sledijo ekipe, ki so igrale
neodločeno, najslabšo realizacijo, 57 %, pa so imeli poraženci.
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Slika 9. Uspešnost ekip v različnih delih igre.
V grafu na sliki 9 je prikazana primerjava uspešnosti oz. realizacije posameznih skupin v času
igre z igralcem manj in z vsemi igralci v polju (napadu), pri čemer moramo upoštevati, da so
igralci ob dveminutni kazni uporabili taktiko menjave vratarja z dodatnim igralcem v polju in
igrali v napadu v številčnem ravnovesju. Pri zmagovalcih vidimo, da je uspešnost v vseh delih
igre enaka (63 %), medtem ko majhno razliko opazimo pri ekipah, ki so igrale neodločeno, in
sicer v času igre z igralcem manj njihova uspešnost pade za 6 % v primerjavi z ostalim delom
igre. Pri poražencih je uspešnost ob izključitvi igralca 12 % manjša kot v času igre z vsemi
igralci v napadu. Pri poražencih je uspešnost z igralcem manj v primerjavi z zmagovalci
manjša za 18 %.
 ŠTEVILO PREJETIH STRELOV IN ZADETKOV Z IGRALCEM MANJ
Število prejetih strelov z igralcem manj predstavlja število vseh poizkusov strela na gol
nasprotne igre, število prejetih zadetkov z igralcem manj pa predstavlja število doseženih
golov nasprotne ekipe. Cilj moštva v obrambi je, da poskuša nasprotni ekipi preprečiti, da si
ustvari priložnost za strel in za zadetek. Ekipa v obrambi je podrejena nasprotniku, saj v času
igre z igralcem manj igra v številčnem neravnovesju. Nasprotna ekipa ima v napadu 6
igralcev, v obrambi pa je ob izključitvi postavljenih samo 5 igralcev.
Zadnja leta je postala zelo učinkovita obramba z igralcem manj, predvsem zaradi agresivne
igre branilcev v obrambi, s katero jemljejo pobudo napadalcem. Pri tem obrambni igralci
nimajo kaj izgubiti, saj imajo psihološko prednost, medtem ko so napadalci pod pritiskom.
Nasprotna ekipa ne želi tvegati in poskuša streljati šele, ko ima dobro priložnost. To želijo
branilci preprečiti z agresivni delovanjem in razbiti zamišljeno kombinacijo napadalcev.
Nastavljanje različnih zank nasprotni ekipi omogoča branilcem končno uspešnost (Šibila,
2006).
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Tabela 25
Število prejetih strelov in zadetkov z igralcem manj
ŠT. PREJETIH STRELOV IN
POVPREČJE
RAZMERJE
ODSTOTEK
ZADETKOV
(IGRALEC STRELI/ZADETKI STRELI/ZADETKI USPEŠNOSTI
MANJ)
ZMAGOVALCI
8,44/5,00
76/45
59 %
PORAŽENCI
9,13/6,00
73/48
66 %
EKIPE, KI SO IGRALE
10,66/6,33
32/19
60 %
NEODLOČENO
Podatki iz tabele 25 kažejo, da so zmagovalci na 20 tekmah od nasprotne ekipe prejeli v
povprečju 8,44 strelov, kar je najmanj od izbranih skupin. Sledijo jim poraženci s povprečjem
9,13 strelov, največ strelov na svoj gol pa so prejele ekipe, ki so igrale neodločeno, in sicer
10,66. Iz podatkov razberemo, da zmagovalne ekipe v povprečju prejmejo manj strelov, saj je
to pogoj za končno zmago. Da ekipe, ki igrajo neodločeno, prejmejo največ strelov na gol, pa
lahko razlagamo tako, da zaradi želje po zmagi in vodstvu na tekmi hitreje zaključujejo napad
s strelom. Kljub majhnim razlikam podatki testne statistike kažejo, da ni normalne
porazdelitve pri neodločeni skupini, zato smo izbrali Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da
ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo
H06 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu prejetih strelov z igralcem
manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Spremenljivka število prejetih zadetkov z igralcem manj je najnižja pri zmagovalcih, ki so v
povprečju prejeli 5,00 zadetkov. Povprečno 6,00 zadetkov z igralcem manj v obrambi so
prejeli poraženci in največ, 6,33 zadetkov nasprotnega moštva so prejele ekipe, ki so igrale
neodločeno. Prav tako kot pri prejetih strelih z igralcem manj je tudi pri zadetkih vidno, da jih
najmanj prejmejo zmagovalci, saj je to cilj vsakega zmagovalnega moštva. Čeprav obstajajo
majhne razlike med skupinami in so bile vse skupine normalno porazdeljene, je vrednost testa
ANOVA za to spremenljivko večja od 0,05, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik med
skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H07 potrdimo in trdimo, da ni
statistično značilnih razlik v številu prejetih zadetkov z igralcem manj med zmagovalci,
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Vsaka ekipa si želi čim manjšo uspešnost oz. realizacijo nasprotne ekipe. Uspešnost
nasprotnikov zmagovalcev je tako 59 %, sledijo jim ekipe, ki so igrale neodločeno s 60 %
uspešnostjo, in uspešnost nasprotnikov poraženih ekip je največja s 66 % uspešnostjo.
Kot zanimivost smo na sliki 10 dodali razliko v povprečju danih in prejetih zadetkih z
igralcem manj. Pri vseh skupinah je bilo v času izključitve igralca doseženih manj zadetkov,
kot je bilo v tem času prejetih, kar potrjuje dejstvo, da je ekipa z igralcem manj v slabšem
položaju. Najmanjša razlika je bila opazna pri zmagovalcih, ki so v povprečju prejeli približno
0,5 gola več, kot so jih dali. Večja razlika med danimi in prejetimi zadetki v času igre z
igralcem manj je pri ekipah, ki so igrale neodločeno (2,75), in ekipah, ki so bile poražene
(2,33).
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Slika 10. Dani in prejeti zadetki z igralcem manj.
 ŠTEVILO PREJTIH STRELOV IN ZADETKOV Z VSEMI IGRALCI V POLJU
Če ekipi od končnega števila prejetih strelov in zadetkov na celi tekmi odštejemo število
prejetih strelov in zadetkov z igralcem manj, dobimo podatek o številu prejetih strelov in
zadetkov o preostalem delu igre. Ta podatek je pomemben, saj manjše število prejetih strelov
in zadetkov na tekmi ponuja večjo priložnost za boljši končni izid tekme.
Tabela 26
Število prejetih strelov in zadetkov z vsemi igralci v polju
ŠT. PREJETIH STRELOV IN
POVPREČJE
RAZMERJE
ODSTOTEK
ZADETKOV
(Z
VSEMI STRELI/ZADETKI STRELI/ZADETKI USPEŠNOSTI
IGRALCI V POLJU)
ZMAGOVALCI
34,33/19,22
309/173
56 %
PORAŽENCI
36,88/21,50
295/172
58 %
EKIPE, KI SO IGRALE
32,00/19,00
96/57
60 %
NEODLOČENO
Iz tabele 26 vidimo, da je skupina ekip, ki so igrale neodločeno v času igre z vsemi igralci v
polju prejela v povprečju najmanj strelov (32,00). Zmagovalci so v preostalem delu igre
prejeli povprečno 34,33 strelov, največ strelov pa je bilo sproženih proti poraženim ekipam
(36,88). Čeprav so majhne razlike med skupinami opazne in so bile vse skupine normalno
porazdeljene, je bila vrednost testa ANOVA za to spremenljivko večja od 0,05, kar pomeni,
da ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno
hipotezo H08 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu prejetih strelov z
vsemi igralci v polju med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20
izbranih tekmah.
Podobno kot pri strelih z vsemi igralci v polju so tudi pri zadetkih v preostalem delu igre
najmanj strelov prejele ekipe, ki so igrale neodločeno (19,00), tik za njimi jim sledijo ekipe, ki
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so zmagale, s povprečjem 19,22 prejetih strelov na tekmo. Največ strelov na vrata pa so
prejele ekipe, ki so na koncu izgubile (21,50). Tako kot pri številu strelov v času igre z vsemi
igralci v polju so tudi pri zadetkih podatki porazdeljeni normalno. Naredili smo test
enosmerne analize variance oz. ANOVO. Vrednost testa je bila večja od 0,05, kar pomeni, da
ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo
H09 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu prejetih zadetkov z vsemi
igralci v polju med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih
tekmah.
Tudi v preostalem delu igre si ekipa si želi slabšo uspešnost oz. realizacijo nasprotne ekipe v
primerjavi z lastno. Uspešnost nasprotnih ekip, ki so igrale neodločeno je 60 %, za poražence
je 58 % in zmagovalce 56 %.
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Slika 11. Uspešnost prejetih strelov in zadetkov v različnih delih igre.
V sliki 11 je prikazana uspešnost v prejetih strelih in zadetkih v različnih delih igre. Pri
zmagovalcih je odstotek uspešnosti prejetih zadetkov v času igre z igralcem manj 3 % večji
kot v času, ko so v polju vsi igralci, kar pomeni, da kljub temu, da ima ekipa igralca manj v
obrambi, ne prejme veliko več strelov in zadetkov glede na preostali del igre. Pri poražencih
je odstotek uspešnosti prejetih strelov in zadetkov z igralcem manj večji za 8 % glede na
preostali del tekme. Če primerjamo samo preostali del igre med poraženci in zmagovalci, je
razlika samo 2 % v prid poražencev, v času igre z igralcem manj pa 7 %. Lahko sklepamo, da
je na končni rezultat vplivala igra v času številčne neenakosti. Pri ekipah, ki so igrale
neodločeno, je uspešnost v vseh delih igre enaka (60 %).
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 ŠTEVILO TEHNIČNIH NAPAK Z IGRALCEM MANJ
V spremenljivko tehnične napake z igralcem manj štejemo vse izgubljene posesti žoge v času
številčne neenakosti. Vštete so napake, ki so se zgodile zaradi tehnične ali taktične napake
igralca.
Tabela 27
Število tehničnih napak

ZMAGOVALCI
PORAŽENCI
EKIPE,
KI
SO
NEODLOČENO

IGRALE

ŠT. TEHNIČNIH
NAPAK
12
13
8

POVPREČJE
1,33
1,63
2,66

Opazimo lahko, da so vse skupine v povprečju naredile majhno število tehničnih napak. Šibila
(2009) pravi, da je zaradi večje kontrole igre v napadu, kontroliranega tempa igre in dobre
tehnične in taktične pripravljenosti ekip manjše število tehničnih napak. Pri doseganju
rezultata postaja zanesljivost pomembnejša od tveganja.
Podatki iz tabele 27 kažejo, da so zmagovalne ekipe v delu igre z igralcem manj na 20
izbranih tekmah naredile najmanj tehničnih napak, kar v povprečju predstavlja vrednost 1,33,
sledijo jim poraženci s povprečno 1,63 tehnične napake, največ pa so jih v povprečju naredile
ekipe, ki so igrale neodločeno (2,66). Rezultati testne statistike so pokazali, da za skupini
zmagovalcev in ekip, ki so igrale neodločeno, podatki niso normalno porazdeljeni, smo
uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med
skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H010 potrdimo in trdimo, da ni
statistično značilnih razlik v številu tehničnih napak z igralcem manj med zmagovalci,
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
 ŠTEVILO MENJAV VRATAR – DODATNI IGRALEC V POLJU Z IGRALCEM
MANJ
Število menjav vratar-dodatni igralec v polju ob izključitvi igralca pove, kolikokrat je
posamezna skupina naredila menjavo z dodatnim igralcem in ob tem izpraznila gol. Ob
uveljavitvi novih pravil je lahko ekipa na igrišču istočasno s 7 igralci v polju: to pomeni, da je
vratar lahko zamenjan z igralcem v polju, ki je oblečen v svoj tekmovalni dres brez dodatkov.
Tako se vse ekipe ob dvominutni kazni poslužujejo te taktike in ustvarjajo številčno
ravnovesje 6 : 6 v napadu. Menjave izjemoma ne naredijo v primeru hitrega skupinskega ali
individualnega protinapada, v primeru direktnega strela na prazen gol ali v primeru izteka
časa kazni v nekaj sekundah.
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Tabela 28
Število menjav vratar – dodatni igralec v polju z igralcem manj
ZMAGOVALCI
PORAŽENCI
EKIPE,
KI
SO
NEODLOČENO

IGRALE

ŠT. MENJAV V-I
64
60
27

POVPREČJE
7,11
7,50
9,00

V tabeli 28 vidimo, da so največ menjav vratar-igralec v času izključitve izvedle ekipe, ki so
igrale neodločeno (9,00), sledijo jim poraženci s povprečno 7,50 menjav na tekmo.
Zmagovalci so naredili povprečno najmanj menjav, in sicer 7,11. Spremenljivka ni normalno
porazdeljena pri skupini zmagovalcev, zato smo namesto ANOVE uporabili BrownForsythov test, ki je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s
5 % tveganjem ničelno hipotezo H011 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v
številu menjav vratar-igralec (z igralcem manj) med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so
igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
 ŠTEVILO NAPADOV Z IGRALCEM MANJ
Število napadov z igralcem manj predstavlja skupno število oz. povprečje napadov za
posamezne skupine. Število napadov se je v sodobnem rokometu povečalo zaradi spremembe
pravil in hitrosti igre. Prav tako kot na tekmi je več napadov tudi z igralcem manj, vendar se
zmanjša čas trajanja napada. Tempo je visok, kar se pričakuje za to vrsto tekmovanja, kot je
EHF Liga prvakov.
Tabela 29
Število napadov z igralcem manj

ZMAGOVALCI
PORAŽENCI
EKIPE,
KI
SO
NEODLOČENO

IGRALE

ŠT. NAPADOV
81
68
33

POVPREČJE
9,00
8,50
11,00

Kot je pričakovano podatki iz tabele 29 kažejo, da imajo najnižjo vrednost v povprečnem
številu napadov z igralcem manj poraženci z 8,50 napadi na tekmo. Povprečno 9,00 napadov z
igralcem manj imajo zmagovalci. Zanimiv podatek je največje število napadov ekip, ki so
igrale neodločeno, in sicer 11,00. Pri spremenljivki število napadov z igralcem manj so bili
podatki porazdeljeni normalno pri vseh skupinah. Naredili smo test enosmerne analize
variance oz. ANOVO. Vrednost testa je bila večja od 0,05, kar pomeni, da ni statistično
značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H012
potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu napadov z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Graf na sliki 12 smo dodali za primerjavo povprečnega števila menjav vratarja z dodatnim
igralcem v polju glede na število napadov v času igre z igralcem manj. Iz grafa lahko
razberemo, da je pri vse skupinah bilo nekaj napadov, kjer do menjave ni prišlo. Približno dva
napada z igralcem manj na tekmo sta bila izpeljana brez menjave z dodatnim igralcem v polju
pri zmagovalcih in poražencih. Pri ekipah, ki so igrale neodločeno, je bil v povprečju
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približno en napad brez menjave več v primerjavi z ostalima skupinama. Kot smo že omenili,
se menjava največkrat ni zgodila zaradi hitrega protinapada.

ŠT. MENJAV V-I GLEDE NA ŠT. NAPADOV
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Zmagovalci

Število napadov

Poraženci

Neodločeno

Število napadov z menjavo V-I

Slika 12. Število menjav V-I glede na število napadov.
 ŠTEVILO PREJETIH STRELOV IN ZADETKOV BREZ VRATARJA (Z
IGRALCEM MANJ)
Ob uveljavitvi novih pravil je lahko ekipa na igrišču istočasno s 7 igralci v polju: to pomeni,
da je vratar lahko zamenjan z igralcem v polju, ki je oblečen v svoj tekmovalni dres brez
dodatkov. Vse ekipe se ob dvominutni kazni poslužujejo te taktike in ustvarjajo številčno
ravnovesje 6 : 6 v napadu in imajo v tem času prazen gol oz. gol brez vratarja. Napadalci s
tem veliko tvegajo in poskušajo biti v napadu čim bolj učinkoviti. V primeru, da naredijo
tehnično napako oz. izgubijo žogo ali vratar obrani strel, pa ima nasprotna ekipa možnost
strela na prazen gol, saj morajo napadalci pred tem opraviti menjavo vratarja in igralca v zato
označenem prostoru. Direktni strel lahko na nasprotnikova vrata sproži vratar ali pa ta poda
igralcu, ki je bližje golu.
Tabela 30
Število prejetih strelov in zadetkov brez vratarja
ŠT. PREJETIH STRELOV IN
POVPREČJE
RAZMERJE
ODSTOTEK
ZADETKOV BREZ VRATAJA STRELI/ZADETKI STRELI/ZADETKI USPEŠNOSTI
(IGRALEC MANJ)
ZMAGOVALCI
0,33/0,00
3/0
0%
PORAŽENCI
1,00/0,38
8/3
38 %
EKIPE, KI SO IGRALE
1,66/1,66
5/5
100 %
NEODLOČENO
Podatki iz tabele 30 kažejo, da so v času igre z igralcem manj na 20 izbranih tekmah v
povprečju največ strelov na prazna vrata prejele ekipe, ki so igrale neodločeno (1,66).
Povprečno 1 strel so prejele poražene ekipe. Najmanjkrat so v prazna vrata prejeli strel
zmagovalci, le 0,33 poizkusa na tekmo. Rezultati so pokazali, da podatki niso bili normalno
porazdeljeni pri skupini zmagovalcev, zato smo namesto ANOVE uporabili Brown-Forsythov
54

test, ki je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 %
tveganjem ničelno hipotezo H013 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v
številu prejetih strelov brez vratarja (z igralcem manj) med zmagovalci, poraženci in ekipami,
ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Po prejetih strelih na prazen gol nas je zanimalo, koliko je bilo prejetih zadetkov na prazen
gol v času igre z igralcem manj. Zanimiv je podatek iz tabele 30, da zmagovalci ob treh
poizkusih niso prejeli nobenega zadetka na prazen gol. Poraženci so prejeli v povprečju 0,38
gola na tekmo, kar predstavlja 3 gole od 8 poizkusov, ekipe, ki so igrale neodločeno pa so
prejele največ zadetkov na prazen gol, in sicer v povprečju 1,66 zadetka na tekmo. Rezultati
so pokazali, da podatki niso bili normalno porazdeljeni pri skupini zmagovalcev in
poražencev, zato smo namesto ANOVE uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni
statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo
H014 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu prejetih zadetkov na
prazen gol (z igralcem manj) med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno,
na 20 izbranih tekmah.
Če pogledamo še odstotek uspešnosti med skupinami, vidimo da zmagovalci niso prejeli
zadetka od treh poizkusov, kar pomeni 0 %. Poraženci so prejeli 3 zadetke od 8 poizkusov na
prazen gol, kar predstavlja 38 %. Ekipe, ki so igrale neodločeno, pa so prejele 5 zadetkov od 5
poizkusov, kar predstavlja 100 % uspešnost nasprotne ekipe.
 ŠTEVILO STRELOV IN ZADETKOV IZ 9 M Z IGRALCEM MANJ
Strele iz 9 m oz. strele iz črte prostih metov, ki je označena s prekinjenimi črtami, največkrat
izvajajo zunanji napadalci. Zaradi različnih igralnih situacij jih lahko izvajajo tudi ostali
igralci, ki pridejo na to igralno mesto. Največkrat so streli sproženi proti vratom nasprotne
ekipe v skoku po 1-3 koračnem zaletu, s tal s strelom z dolgim zamahom iznad glave ali s
hitrim strelom iz teka. Zunanji napadalci imajo po navadi največ poizkusov strelov na gol, saj
večina ekip igra plitvejšo consko obrambo. Tak način zaključevanja strelov je posledica
izjemnih strelcev z razdalje in dobrega sodelovanja med igralci.
Tabela 31
Število strelov in zadetkov z devetmetrovke z igralcem manj
ŠT.
STRELOV
IN
POVPREČJE
RAZMERJE
ODSTOTEK
ZADETKOV Z 9 M (IGRALEC STRELI/ZADETKI STRELI/ZADETKI USPEŠNOSTI
MANJ)
ZMAGOVALCI
2,44/1,11
22/10
46 %
PORAŽENCI
3,50/1,25
28/10
36 %
EKIPE, KI SO IGRALE
3,33/1,66
10/5
50 %
NEODLOČENO
Pri spremenljivki število strelov z 9 m z igralcem manj so podatki v tabeli 31 pokazali, da so v
povprečju največkrat poizkusili poraženci, približno 3,50 strelov na tekmo. Sledijo jim ekipe,
ki so igrale neodločeno s povprečno 3,33 poizkusi na tekmo, najmanjkrat pa so v povprečju z
zunanjih igralnih pozicij streljali zmagovalci (2,44). Rezultati testne statistike niso bili
normalno porazdeljeni pri skupini zmagovalcev, zato smo namesto ANOVE uporabili BrownForsythov test, ki je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s
5 % tveganjem ničelno hipotezo H015 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v
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številu strelov z 9 m z igralcem manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale
neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Število zadetkov z 9 m z igralcem manj predstavlja število vseh golov, doseženih s črte
prostih metov v času igre z igralcem manj. Tako kot pri strelih tudi pri zadetkih vodijo ekipe,
ki so igrale neodločeno s povprečno 1,66 zadetki z 9 m z igralcem manj, nato so poraženci s
povprečno 1,25 zadetki in na koncu zmagovalci s povprečno 1,11 zadetki z 9 m na tekmo. Pri
spremenljivki podatki niso bili normalno porazdeljeni pri zmagovalci, zato smo uporabili
Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega
lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H016 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih
razlik v številu zadetkov z 9 m z igralcem manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so
igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Vse skupine so imele v času z igralcem manj pri streli in zadetkih z 9 m uspešnost manjšo ali
enako 50 %. Poražene ekipe so imele 36 % realizacijo strelov, zmagovalne ekipe 46 % ter
ekipe, ki so igrale neodločeno, 50 % uspešnost.
 ŠTEVILO STRELOV IN ZADETKOV IZ KROŽNEGA NAPADALCA (KN) Z
IGRALCEM MANJ
Krožni napadalci največkrat uporabljajo strel izpred črte 6 m ali strel izpred vratarjevega
prostora. Zaradi različnih igralnih situacij ju uporabljajo tudi ostali igralci, ki pridejo na to
igralno mesto. Največkrat krožnih napadalcev za strel proti nasprotnim vratom uporablja strel
s padcem po odrivu naravnost ter v levo ali desno stran. Za KN v napadu na postavljeno
obrambo je značilna velika dinamika in številne zapletene dejavnosti.
Vsaka ekipa ima svoj model igre, kar se kaže v mestu zaključevanja napadov. V sodobnem
rokometu lahko opazimo, da ekipe svoje napade in strele manjkrat zaključujejo izpred črte 6
m, saj večina vrhunskih ekip uporablja plitvejše conske postavitve, pri katerih je manj
prostora za takšne strele (Šibila, 2009).
Tabela 32
Število strelov in zadetkov iz krožnega napadalca z igralcem manj
ŠT.
STRELOV
IN
POVPREČJE
RAZMERJE
ODSTOTEK
ZADETKOV
IZ
KN STRELI/ZADETKI STRELI/ZADETKI USPEŠNOSTI
(IGRALEC MANJ)
ZMAGOVALCI
0,66/0,66
6/6
100 %
PORAŽENCI
1,25/0,75
10/8
80 %
EKIPE, KI SO IGRALE
0,66/0,66
2/2
100 %
NEODLOČENO
Iz tabele 32 lahko vidimo, da so zmagovalci in ekipe, ki so igrale neodločeno, iz KN z
igralcem manj v povprečju streljale 0,66 strela na tekmo, poraženci pa nekoliko večkrat, v
povprečju 1,25 strelov na tekmo. Podatki niso bili normalno porazdeljeni pri vseh skupinah,
zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med
skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H017 potrdimo in trdimo, da ni
statistično značilnih razlik v številu strelov iz KN z igralcem manj med zmagovalci, poraženci
in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
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Pri zadetkih so zmagovalci iz KN z igralcem manj v povprečju zadeli 0,75 gola, zmagovalci
in ekipe, ki so igrale neodločeno, pa 0,66 zadetka na tekmo. Podatki niso bili normalno
porazdeljeni pri zmagovalcih, zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni
statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo
H018 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov iz KN z igralcem
manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Če v času igre primerjamo strele in zadetke iz KN s streli in zadetki z 9 m vidimo, da je bilo
teh precej manj, je pa bila njihova realizacija občutno boljša. Odstotek uspešnosti pri
zmagovalcih in ekipah, ki so igrale neodločeno, je bil 100 %, medtem ko so bili poraženci 80
% pri strelih iz KN z igralcem manj.
 ŠTEVILO STRELOV IN ZADETKOV IZ KRILA (K) Z IGRALCEM MANJ
Krila največkrat uporabljajo strel s črte 6 m, vendar ta ni iz sredine, ampak z mesta, kjer se
stikata vzdolžna in prečna črta igrišča ter črta prostih metov. Prostor, namenjen krilnemu
igralcu, je majhen in ne dopušča strelov z razdalje, zato krila največkrat uporabijo strel s
skokom nad vratarjev prostor, da si pridobijo nekaj prostora.
Tabela 33
Število strelov in zadetkov iz krila z igralcem manj
ŠT.
STRELOV
IN
POVPREČJE
RAZMERJE
ODSTOTEK
ZADETKOV IZ K (IGRALEC STRELI/ZADETKI STRELI/ZADETKI USPEŠNOSTI
MANJ)
ZMAGOVALCI
0,88/0,66
8/6
75 %
PORAŽENCI
0,63/0,25
5/2
40 %
EKIPE, KI SO IGRALE
2,33/1,00
7/3
43 %
NEODLOČENO
Tudi pri metu iz krila z igralcem manj v tabeli 33 vidimo, da so si v povprečju največ
priložnosti za strel priborile ekipe, ki so igrale neodločeno, in sicer približno 2,33 na tekmo.
Zmagovalci so iz krila streljali povprečno 0,88 strelov na tekmo, poraženci pa nekoliko manj,
s povprečjem 0,63 strela na tekmo. Podatki niso bili normalno porazdeljeni pri poražencih in
ekipah, ki so igrale neodločeno, zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da je
vrednost manjša od 0,05, kar pomeni, da obstajajo razlike med skupinami. Rezultati
Dunnettovega T3 Post hoc testa so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike med
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo
H019 zavrnemo in zapišemo alternativno hipotezo, ki se glasi:
H019: Obstajajo statistično značilne razlike v številu strelov iz krila z igralcem manj med
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Podatki kažejo, da so pri številu zadetkov iz krila najuspešnejše ekipe, ki so igrale
neodločeno, saj so v povprečju iz krila z igralcem manj zadele 1-krat na tekmo. Sledijo jim
poraženci s povprečno 0,66 zadetka na tekmo in nato še poraženci s samo 0,25 zadetka na
tekmo. Rezultati so pokazali, da podatki niso bili normalno porazdeljeni pri zmagovalcih in
poražencih, zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni statistično značilnih
razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H020 potrdimo in
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trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov iz K z igralcem manj med
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
Zmagovalci so bili v primerjavi z ostalima skupinama veliko uspešnejši pri realizaciji vseh
zadetkov na izbranih tekmah, zadeli so 6 od 8 poizkusov na 20 tekmah, kar predstavlja 75 %,
poraženci so imeli 40 % strel in ekipe, ki so igrale neodločeno, 43 %.
 ŠTEVILO STRELOV IN ZADETKOV IZ PRODORA Z IGRALCEM MANJ
Ko si ustvarijo prazen prostor za strel, igralci pridejo do strela iz prodora v napadu po
predhodnem preigravanju ali varanju igralca v obrambi. Igralci po prodoru uporabljajo
različne tehnike in vrste metov glede na situacijo, postavitev obrambe in reakcijo vratarja. Tak
način zaključevanja strelov je posledica taktične uigranosti in sodelovanja ekipe ter odlične
individualne sposobnosti posameznikov.
Tabela 34
Število strelov in zadetkov iz prodora z igralcem manj
ŠT. STRELOV IN
POVPREČJE
RAZMERJE
ODSTOTEK
ZADETKOV IZ PROD.
STRELI/ZADETKI STRELI/ZADETKI USPEŠNOSTI
(IGRALEC MANJ)
ZMAGOVALCI
1,11/0,55
10/5
50 %
PORAŽENCI
0,63/0,38
5/3
60 %
EKIPE, KI SO IGRALE
0,33/0,33
1/1
100 %
NEODLOČENO
Število strelov iz prodora z igralcem manj je prav tako pomembna vrednost, kar nam
prikazuje tabela 34. Zmagovalci so v tem parametru imeli največ poizkusov strelov,
povprečno 1,11 na tekmo. Medtem so poraženci imeli povprečno 0,63 strelov na tekmo in
ekipe, ki so igrale neodločeno le 0,33 strelov na tekmo. Podatki niso bili normalno
porazdeljeni pri nobeni skupini, zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni
statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo
H021 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu strelov iz prodora z
igralcem manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih
tekmah.
Število zadetkov iz prodora z igralcem manj kaže, da so med skupinami zelo majhne razlike.
Povprečno so zmagovalci na tekmi zadeli 0,55 zadetka. Pri ostalih skupinah je bila ta vrednost
manjša, in sicer pri poražencih povprečno 0,38 zadetka ter pri ekipah, ki so igrale neodločeno,
0,33. Tudi pri parametru zadetkov iz prodora z igralcem manj podatki niso bili normalno
porazdeljeni pri nobeni ekipi, zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni
statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo
H022 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov iz prodora z
igralcem manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih
tekmah.
Če kot zanimivost pogledamo še odstotek uspešnosti strelov iz prodora z igralcem manj,
vidimo, da so zmagovalci kljub največjemu številu strelov in zadetkov najmanj uspešni (50
%), sledijo jim poraženci s 60 % realizacijo in nato še ekipe, ki so igrale neodločeno, z enim
uspešnim strelom, ki predstavlja 100 % realizacijo.
58

 ŠTEVILO STRELOV IN ZADETKOV IZ PROTINAPADA Z IGRALCEM MANJ
Moštva se pogosto odločajo za protinapad, zato narašča število zadetkov, doseženih iz njega.
Veliko kakovostnim ekipam je protinapad obvezen začetek vsakega napada in imajo zato
izdelan sistem zapuščanja igralnih mest v obrambi po osvojitvi žoge ter nato sistem gibanja
napadalcev glede na različne igralne situacije. Začne se po prostem, vratarjevem ali
stranskemu metu, po prestreženi žogi ali priborjeni žogi, po blokiranem strelu ali vratarjevi
obrambi (Šibila, 2006).
Tabela 35
Število strelov in zadetkov iz protinapada z igralcem manj
ŠT.
STRELOV
IN
POVPREČJE
RAZMERJE
ODSTOTEK
ZADETKOV
IZ
PRN. STRELI/ZADETKI STRELI/ZADETKI USPEŠNOSTI
(IGRALEC MANJ)
ZMAGOVALCI
1,22/1,11
11/10
91 %
PORAŽENCI
0,38/0,25
3/2
67 %
EKIPE, KI SO IGRALE
/
/
/
NEODLOČENO
Protinapad vsekakor predstavlja najlažji način za dosego zadetka. Iz podatkov v tabeli 35
lahko vidimo, da so imeli največ protinapadov zmagovalci (11), kar pomeni v povprečju
izbranih tekem 1,22. Poraženci so imeli na izbranih tekmah z igralcem manj (3) strelov iz
protinapada, v povprečju 0,38. Nobenega protinapada niso izvedle ekipe, ki so igrale
neodločeno. Podatki niso bili normalno porazdeljeni pri poražencih in ekipah, ki so igrale
neodločeno, zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je pokazal, da ni statistično
značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem ničelno hipotezo H023
potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu strelov iz protinapada z
igralcem manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20 izbranih
tekmah.
Pri zadetkih iste spremenljivke ni podatka za ekipe, ki so igrale neodločeno, saj v izbranih
tekmah nismo zasledili nobenega protinapada. Zmagovalci so z igralcem manj v protinapadu
zadeli povprečno 1,11 gola na tekmo, poraženci pa 0,25 gola. Podatki niso bili normalno
porazdeljeni pri ekipa, ki so igrale neodločeno, in poražencih, zato smo uporabili BrownForsythov test, ki je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s
5 % tveganjem ničelno hipotezo H024 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v
številu zadetkov iz protinapada z igralcem manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so
igrale neodločeno, na 20 izbranih tekmah.
V uspešnosti realizacije so bili najboljši zmagovalci, ki so bili 91 % (11/10). Poraženci so od
3 poizkusov zadeli 2-krat, kar predstavlja 67 %.
 ŠTEVILO STRELOV IN ZADETKOV S 7 M Z IGRALCEM MANJ
Sedemmetrovka se izvaja kot neposreden in neoviran met na gol po žvižgu sodnika v času
treh sekund. Izvajalec se postavi k črti 7 m, ki se je, med izvedbo oz. dokler žoga ne zapusti
njegove roke, ne sme dotakniti ali prekoračiti. V prostoru med 6 in 9 metri ne sme biti
nobenega drugega igralca, razen izvajalca. Sedemmetrovka se dosodi ob preprečitvi čiste
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priložnosti za gol. Povzroči jo lahko igralec ali uradna oseba nasprotnega moštva. V dani
situaciji nastopata sam izvajalec in vratar (Repenšek in Bon, 2007).
Tabela 36
Število strelov in zadetkov iz sedemmetrovke z igralcem manj
ŠT.
STRELOV
IN
POVPREČJE
RAZMERJE
ODSTOTEK
ZADETKOV
IZ
7M STRELI/ZADETKI STRELI/ZADETKI USPEŠNOSTI
(IGRALEC MANJ)
ZMAGOVALCI
0,66/0,33
6/3
50 %
PORAŽENCI
0,63/0,38
5/3
60 %
EKIPE, KI SO IGRALE
0,66/0,33
2/1
50 %
NEODLOČENO
V tabeli 36 vidimo, da so na izbranih tekmah z igralcem manj največ sedemmetrovk izvajale
ekipe, ki so igrale neodločeno in ekipe, ki so zmagale, to je bilo v povprečju 0,66 strela na
tekmo. Ekipe, ki so izgubile, so imele v povprečju 0,63 strela na tekmo. Podatki pri vseh
skupinah niso bili porazdeljeni normalno, zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je
pokazal, da ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem
ničelno hipotezo H025 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu strelov s
7 m z igralcem manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20
izbranih tekmah.
Spremenljivko število zadetkov s 7 m z igralcem manj predstavljajo vsi doseženi goli iz te
situacije. V povprečju so vse skupine dosegle manj kot zadetek na tekmo. Ekipe, ki so igrale
neodločeno, in zmagovalci 0,33 zadetka ter poraženci v povprečju 0,38. Podatki pri vseh
skupinah niso bili porazdeljeni normalno, zato smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je
pokazal, da ni statistično značilnih razlik med skupinami. Iz tega lahko s 5 % tveganjem
ničelno hipotezo H026 potrdimo in trdimo, da ni statistično značilnih razlik v številu zadetkov
s 7 m z igralcem manj med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, na 20
izbranih tekmah.
V sliki 13 so prikazane razlike v povprečnem številu zadetkov z igralcem manj glede na
različna igralna mesta.
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Razlike v povprečnem št. zadetkov z različnih igralnih mest
(z igralcem manj)
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Slika 13. Povprečno število zadetkov z igralnih mest.
 OSTALE PRIMERJAVE V ČASU IGRE Z IGRALCEM MANJ
Kot zanimivost smo dodali še nekaj primerjav z igralcem manj v napadu, ki pa jih nismo
razdelili za vsako skupino posebej, ampak prikazujejo, kakšne so bile razlike v času igre z
igralcem manj na vseh obravnavanih izključitvah 20 izbranih tekem skupinskega dela EHF
Lige prvakov. Podatkov nismo razdelili v skupine, saj smo jih želeli primerjati s podatki s 25
tekem evropskega prvenstva v Švici leta 2006, ki jih je zapisal Radojkovič (2006) v članku
Ali je igra z igralcem več v napadu prednost?
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Slika 14. Delni rezultati ob izključitvah.
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Pogledali smo frekvenco delnega rezultata, ki predstavlja podatke med delnimi rezultati danih
in prejetih zadetkov. Na sliki 14 vidimo, da je pri igri z igralcem manj v napadu najpogostejši
rezultat 1:2 v korist nasprotne ekipe (ekipe z igralcem več), prav tako pa je visoka frekvenca
rezultata 1:1. Torej, če uspemo ohraniti neodločen rezultat v času igre z igralcem manj,
pomeni to uspeh, lahko pa se zgodi, da ekipa doseže ugodnejši rezultat, kot ga pričakuje. Na
grafu vidimo, da se seveda pojavijo tudi rezultati 0:1 ali 0:2, vendar se je nespametno
obremenjevati, saj lahko igralci z agresivno obrambo in analizo nasprotnikove igre
prepoznajo njihove šibke točke. Na 20 poljubno izbranih tekmah je bil delež pozitivnih delnih
rezultatov v času igre z igralcem manj 24 % ter v 30 % je bil rezultat neodločen, kar skupno
predstavlja 54 %, v primerjavi z negativnim delnim rezultatom, ki je 46 %. Vrednost 54 % za
ekipo z igralcem manj predstavlja uspeh.
Radojkovič (2006) v članku navaja podatke z evropskega prvenstva 2006, kjer je bil
najpogostejši delni rezultat 1:1, nato pa sledita delna rezultata 0:1 in 1:0. Skupni delež
pozitivnih delnih rezultatov z igralcem manj v napadu je bil leta 58 %, kar je v primerjavi z
našimi podatki nekoliko več. Leta 2006 je bil na izbranih tekmah najpogostejši rezultat 1:1,
leta 2016 pa 1:2, kar je zanimivo glede na to, da so leta 2016 vse ekipe na izbranih tekmah
uporabljale taktiko dodatnega igralca v polju in so v bistvu ob izključitvi v napadu igrale v
postavitvi 6:6. Glede na delne rezultate vseh obravnavanih tekem pa bi lahko zopet rekli, da
igra z igralcem manj ne vpliva na končni rezultat tekme.
Radojkoviča (2006) so v nadaljevanju članka zanimala razmerja med pozicijskimi napadi in
hitrimi skupinskimi ali individualnimi napadi v času igre z igralcem manj, kjer so igralci imeli
14 % strelov iz protinapada ter 86 % iz pozicijskega. Na sliki 15 so prikazani podatki iz leta
2016, kjer vidimo, da so imele ekipe z igralcem manj v napadu 90 % strelov iz pozicijskega
napada ter 10 % iz protinapada. Da je delež protinapada z igralcem manj manjši, je seveda
logično, saj želi ekipa žogo v svoji posesti obdržati čim dlje in tako preprečiti igro v številčni
premoči nasprotnika. So pa v protinapadu igralci seveda uspešnejši (86 %) kot v pozicijskem
napadu (46 %). Če uspešnost primerjamo z letom 2006, vidimo, da je leta 2016 boljša, saj so
imeli igralci v protinapadu 64 % uspešnost, v pozicijskemu napadu pa 42 % realizacijo.
Radojkovič pravi, da morajo igralci za izvajanje protinapada točno vedeti, kakšne so njihove
tehnično-taktične sposobnosti in se glede na to odločiti, ali je smiselno tvegati s hitro igro ali
je bolje odigrati počasi in premišljeno.
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Slika 15. Delež pozicijskih napadov in protinapadov.
Pogledali smo še razporede zaključnih aktivnosti pri igri z igralcem manj v napadu na vseh
izbranih tekmah leta 2006 in 2016, ki so prikazani na sliki 16.
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Slika 16. Uspešnost zaključnih aktivnosti z igralcem manj.
Leta 2006 so bili 67 % uspešni zunanji igralci, leta 2016 pa je delež zadetkov z 9 m padel na
42 %, kar pomeni, da je bilo za 25 % manj uspešnosti pri strelih, zaključenih z zunanjih
pozicij. Pri strelih iz krila je bilo leta 2006 uspešno zaključenih 17 % strelov, medtem ko leta
2016 kar 38 % več, in sicer 55 %. Največja razlika se je pojavila pri strelih krožnih
napadalcev, kjer so imeli leta 2006 16 % realizacijo, leta 2016 pa 78 %, to je kar 62 % več. Iz
tega bi lahko sklepali, da so ekipe leta 2016 imele veliko bolj natančne strelce iz krilnih
položajev in krožnega napadalca, medtem ko so bili igralci pri strelih iz zunanjih mest manj
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natančni. Vzrok za to bi lahko bila agresivna obramba na zunanji liniji, kjer so strelci po
navadi nevarnejši, in več prostora na liniji 6 m.
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5. SKLEP
Trenerji kakovostnih rokometnih ekip želijo, da so njihovi igralci čim učinkovitejši ter da je
rezultat moštva uspešen, zato želijo spoznati različne spremenljivke, ki vplivajo na dober
rezultat ekipe. Ker je rokomet ob vsej tehnologiji postal zelo sodoben šport, so vsi njegovi
rezultati ter tehnični in taktični elementi zabeleženi in analizirani. Njihov dostop, zbiranje in
obdelava podatkov pa so postali lažji in kakovostnejši. Analize tekem in določenih delov igre,
ki vplivajo na potek dogodkov, so nujni za nadaljnji razvoj modernih smernic rokometne igre
v napadu. Rezultati analiz in posnetkov dajejo trenerju in igralcem povratno informacijo za
spremljanje in preučevanje svoje ali nasprotnikove ekipe. Ker je želja kakovostnih ekip za
dosego zastavljenih ciljev stopiti korak višje, je potrebno slediti vsem novostim v različnih
delih rokometne igre.
Izbrane ekipe, ki so igrale v skupinskem delu EHF Lige prvakov, so zelo uspešne, izkušene in
sodijo v sam vrh rokometa. Ekipe so sestavljene iz prvovrstnih in profesionalnih igralcev, ki
so ves čas zelo osredotočeni in disciplinirani.
V magistrskem delu smo primerjali tri skupine iz 20 naključno izbranih tekem skupinskega
dela EHF Lige prvakov v sezoni 2016/17, ki smo jih razdelili na zmagovalke, poraženke in
ekipe, ki so igrale neodločeno. Zanimale so nas razlike med skupinami v izbranih dejavnikih
igralne učinkovitosti v času igre z igralcem manj v napadu. V raziskavo smo zajeli 26
spremenljivk, ki predstavljajo igralne elemente rokometne igre v času z igralcem manj v
napadu. Nekaj podatkov smo pridobili iz uradnega statističnega spremljanja tekem, večino pa
z natančnim opazovanjem in zapisovanjem iz video posnetkov. S testi v statističnem
programu SPSS smo preverjali 26 izbranih hipotez, saj nas je zanimalo, ali obstajajo
statistično značilne razlike med izbranimi spremenljivkami med zmagovalci, poraženci in
ekipami, ki so igrale neodločeno. Rezultati testne statistike so pokazali, da z izjemo ene
spremenljivke ni statistično značilnih razlik med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so
igrale neodločeno.
Pri spremenljivki število strelov iz krila z igralcem manj obstajajo značilne razlike med
skupinami, in sicer so razlike med skupinama poražencev in ekipami, ki so igrale neodločeno.
Iz pridobljenih podatkov spremljanja tekem oz. igre v času z igralcem manj seveda med
izbranimi parametri obstajajo razlike, ki so premajhne in zato niso statistično značilne. Da v
večini parametrov ni značilnih razlik med skupinami, je lahko vzrok razmeroma majhen
vzorec tekem, saj smo preučevali le dele igre z igralcem manj. Zadostnost količine pojavljanj
posameznih spremenljivk je bila razmeroma majhna.
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