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IZVLEČEK:
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti značilnosti igre nogometnega kluba Nafta 1903 v
jesenskem delu sezone 2016/17 v 3. slovenski nogometni ligi vzhod. Primerjali smo izvedbo
tehnično-taktičnih elementov nogometne igre v napadu in obrambi lendavskega kluba z
njegovimi nasprotniki.
Analizirali smo pet tekem, ki jih je NK Nafta 1903 odigrala v jesenskem delu sezone 2016/17.
Opazovali smo osem spremenljivk, na podlagi katerih smo sklepali o značilnostih igre v napadu
in obrambi ekipe NK Nafta 1903. Nasprotniki Nafte 1903 so bili NK Lušt Beltinci, NŠ Mura,
NK Hotiza, NK Odranci in NK Čarda. Vsako tekmo smo analizirali ter primerjali določene
spremenljivke obeh ekip. Nafta 1903 je bila na koncu jesenskega dela sezone na vrhu
prvenstvene lestvice.
Po koncu analize značilnosti igre smo prišli do določenih pomembnih ugotovitev. NK Nafta
1903 je bila boljša od večine nasprotnikov v posesti žoge in si je največ priložnosti ustvarila po
hitrih kontinuiranih napadih na krilnih položajih. Največ zadetkov je dosegla v kazenskem
prostoru po predložku ali povratni podaji. Analize kažejo, da je imela Nafta 1903 veliko število
protinapadov, iz katerih so poskušali hitro doseči zadetek. Ugotovili smo, da je največ udarcev
uspešno zaključila znotraj kazenskega prostora in le malo iz večje razdalje. Izkazalo se je tudi,
da je naredila manj prekrškov in imela več kotov od svojih nasprotnikov. Prav tako so bili
igralci NK Nafte uspešni po izvedbi dveh enajstmetrovk. Največ žog pa so izgubili zaradi
napačnih in neprevidnih podaj.
Značilnosti igre obrambe kažejo, da je pridobila Nafta 1903 največ žog v svoji obrambni tretjini.
Veliko žog je bilo pridobljenih na sredini igrišča. Obramba je bila postavljena bolj proti
zadnjemu delu igrišča. Nasprotnikom od sredine igrišča ni dovolila, da razvijejo svojo igro ali
daljši kontinuiran napad. Največ žog si je priborila zahvaljujoč napačni podaji nasprotnika in s
prestreženimi podajami. Največje težave so se pojavljale pri organizaciji obrambe po
protinapadu nasprotnika, saj je prav po protinapadu Nafta 1903 prejela največ zadetkov. V
povprečju je bila Nafta 1903 v dvobojih uspešnejša od nasprotnikov.
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Characteristics of the game of FC Nafta 1903 in the fall part of the 2016/17 season
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Physical education
EXTRACT:
The purpose of this undergraduate thesis was to assess the characteristics of the game of the
football club Nafta 1903 in the fall part of the 2016/17 season in the 3rd Slovenian football
league east. We compared the football club’s execution of technical-tactical elements of the
game, in both offense and defense, to its opponents.
We analysed the five matches that FC Nafta 1903 played in the fall part of the 2016/17
season. We were observing eight variables, on the basis of which we inferred the
characteristics of the game, in both offence and defense, of the FC Nafta 1903 team. Nafta
1903 opponents were Lušt Beltinci, FC Hotiza, FC Odranci, and FC Čarda. We analysed each
game and compared certain variables of both teams. By the end of the fall part of the season,
Nafta 1903 was at the top of the championship ladder.
After the analysis of the characteristics, we came to certain important conclusions. FC Nafta
1903 was better with regard to ball possession than most of its opponents and created the most
chances after quick and continuous attacks on the wing. The club scored most goals in the
penalty area through return passes and crosses. The analyses show that Nafta 1903 had a great
number of counter attacks with which they tried to score goals quickly. We found out that the
club scored the most goals inside the penalty area and a few from a greater distance. It also
turned out that FC Nafta 1903 made the fewest fouls and had the more corner kicks than its
opponents. Furthermore, they successfully executed two penalty kicks. They lost the most
balls due to incorrect and unwary passes.
The characteristics of the game show that Nafta 1903 acquired most balls in its defensive
third. Many balls were acquired in the middle of the field. The defense was positioned more
to the backmost part of the field. From the middle of the field, Nafta 1903 did not allow its
opponents to develop their game or have a longer continuous attack. Most balls were acquired
due to the opponent’s incorrect passes and due to intercepted passes. The most difficulties
were had with the organising of the defense after a counterattack. It was through
counterattacks that Nafta 1903 received the most goals. The opponents scored most goals
inside the penalty area. With regards to duels, Nafta 1903 was, on average, more successful
than its opponents. Nafta 1903’s players gained most balls through successful duels. They
were successful in both clearing the balls and duels in the air.
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1. UVOD
Zgodovina nogometne igre je bila prvič dokumentirana leta 1846. Angleški študentje so prvi
zapisali pravila in ustanovili prve klube. Toda različne civilizacije so v različnih obdobjih igrale
nekaj podobnega današnjemu nogometu. Veliko je tudi prepirov o tem, kdo je bil prvi, ki je
izumil ta šport. Dokazi iz Kitajske pričajo o tem, da so se ob igri in vodenju žoge z nogami
zabavali že leta 206 pr. n. št. v času dinastije Han. Kasneje so Kitajci iznašli usnjeno žogo, s
katero je igra postala bolj dinamična in je bila že bolj podobna današnjemu nogometu. Naslikani
dokazi so ostali tudi v Grčiji, pričajo pa o tem, da so igro, podobno nogometu, gojili že v antiki.
Tudi indijanske kulture iz Srednje Amerike so igrale igro z žogo, ki je bila do neke mere
podobna nogometu. Pri njih je žoga simbolizirala sonce in zato so imeli pravilo, da žoga ne sme
pasti na tla. Igra z žogo se je v Evropi začela razvijati v poznem srednjem veku, a le-ta ni imela
prav veliko značilnosti nogometa. Leto 1846 je prelomnica v zgodovini sodobnega nogometa.
Takrat so študentje Univerze Cambridge prvi napisali pravila nogometne igre. Prvo
profesionalno nogometno združenje (FA) je nastalo leta 1863 v Londonu. FIFA- Federation
Internationale de Football Association - se je oblikovala leta 1904; povezuje nogometne zveze
po celem svetu (Delo, 2017).
V Slovenijo je nogomet prišel po dveh poteh. Po eni strani z Dunaja, ki je veljal za glavno
mesto takratne avstro-ogrske monarhije, po drugi strani pa iz Prage zaradi zelo dobrih kulturnih
zvez. Nogometna zveza Slovenije se je osamosvojila po ustanovitvi samostojne slovenske
države in je bila 3. julija 1992 sprejeta v FIFO, 17. junija 1993 pa v UEFO – The Union of
European Football Associations, evropsko nogometno organizacijo (Elsner, 2004).
Nogometni klub Nafta 1903 ima že zelo dolgo tradicijo. Klub iz Lendave je bil ustanovljen leta
1903 pod imenom NK Nafta Lendava. Zaradi finančnih težav in dolgov šel leta 2012 v stečaj.
Nogometna tradicija v Lendavi se je nadaljevala 9. julija 2012 z ekipo, poimenovano NK Nafta
1903. Prisotnost lendavskega moštva v slovenskem prostoru je tako rekoč neprekinjena.
Poseben poudarek je na začetku igranja, in sicer na letu 1903, in sezoni 1964/47, ko je klub
nekaj časa tekmoval celo v 1. jugoslovanski ligi, ter na sezoni 1991/92, ko je klub nastopal v
najvišjih rangih tekmovanja. Po ustanovitvi samostojne slovenske države se je leta 2005 NK
Nafta uvrstila v 1. slovensko nogometno ligo. Sprejet je bil tudi projekt o gradnji novega
stadiona, ki je še danes ponos mesta Lendava. Leta 2003 so pri klubu iz Prekmurja praznovali
stoletnico ustanovitve (Ivanič, 2016).
Tretja slovenska nogometna liga je tretji kakovostni razred klubskega nogometa v Sloveniji.
Liga ima štiri področne enote. Sestavljena je iz 3. lige vzhod, center, sever in zahod. Vsa štiri
tekmovanja pa potekajo pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. V 3. SNL vzhod je v sezoni
2016/17 nastopalo 14 ekip iz Prekmurja, in sicer iz MNZ Lendava in MNZ Murska Sobota, ki
so se v dvokrožnem sistemu 26 krogov pomerili za napredovanje v 2. SNL 3. SNL vzhod in je
bila razglašena za najbolj zanimivo 3. ligo izmed vseh štirih lig, saj so v njej nastopali bivši
prvoligaški klubi, kot so NŠ Mura, Lušt Beltinci in NK Nafta 1903. V ligi je tudi veliko lokalnih
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derbijev, kot je na primer derbi na Goričkem med NK Grad in NK Tromejnik iz Kuzme. Zaradi
preobrazbe oz. razširitve 2. slovenske nogometne lige iz 10 na 16 ekip je bil leta 2016 sprejet
sklep, da sta se prvi dve ekipi iz 3. SNL vzhod neposredno uvrstili v 2. SNL za sezono 2017/18.
NK Nafta 1903 je na koncu sezone zasedla prvo mesto in se tako neposredno uvrstila v višji
rang tekmovanja. V sezoni 2016/17 je ekipa iz Lendave osvojila 65 točk, dosegla je 21 zmag,
2 neodločena izida in doživela 3 poraze ter imela gol razliko 82:17 (nzs.si, 2017).

1.1 Sodobni model igre
Model igre je predviden vzorec igre, ki sledi želeni organiziranosti in usklajenosti delovanja
igralcev v vseh fazah igre. Zelo pomembno je sodelovanje med igralci. To sodelovanje je lahko
na različnih ravneh: na motorični, informativni, sociološki itd. V preteklosti so bili modeli igre
zelo različni, saj so bili vezani na nogometne šole iz različnih držav. S pojavom svetovnega
prvenstva v nogometu so se moštva začela zgledovati po modelih igre najboljših reprezentanc.
V današnjem času so razlike manjše, a še vedno obstajajo. Na model igre so vplivala teoretična
znanstvena spoznanja, izmenjava informacij, praktične izkušnje v razvoju sistema igre, taktike
in motoričnih sposobnosti. Sodobni model igre predstavljajo najuspešnejša nogometna moštva
po svetu. Ključnega pomena je sodelovanje v fazi napada in obrambe. Trend nogometne igre
teži k temu, da so igralci sposobni igrati na več različnih igralnih mestih, da čim hitreje pokrijejo
prazen prostor v fazi obrambe ter da v napadu ustvarijo čim več prostora za igro (Elsner, 2004).
Verdenik (1999) ugotavlja, da skladno s sodobnim modelom igre govorimo tudi o sodobnem
modelu igralca. To je igralec z optimalno izraženimi lastnostmi, sposobnostmi in značilnostmi,
ki so potrebne za uspešno sodelovanje v sodobni igri. V praksi se je uveljavil tudi pojem
»univerzalni specialist«, ta univerzalnost pa je mišljena kot sposobnost igralca za sodelovanje
v obeh fazah igre.
Uspešen model igre je tisti, pri katerem si ekipe ustvarijo hitre akcije, ki so neposredno
usmerjene proti nasprotnikovim vratom, s čim manjšim številom dotikov žoge. Akcije se
začnejo z dobro organizirano obrambo na lastni polovici in se končajo s hitrim protinapadom,
v katerem sodeluje čim več igralcev. Pri takšnem modelu igre so prehodi iz obrambe v napad
zelo hitri, obratno je hiter in kontinuiran tudi prehod iz napada v obrambo, tako imajo igralci
na voljo zelo malo časa za počitek (Elsner, 2004).

1.2 Dosedanje raziskave
Pocrnjič in Zickero (1991) sta ugotovila nekatere značilnosti modela igre udeleženih moštev na
SP v Italiji. Raziskava je pokazala, da so po rezultatih uspešnejše ekipe dobile več dvobojev od
tistih s slabšimi rezultati, uspešnejše ekipe so nasprotniku omogočile manj strelov proti svojim
vratom, kot so jih uresničile same. Še eno zanimivost sta ugotovila: da so po rezultatih
uspešnejše ekipe nasprotniku dopustile manj protinapadov, kot so jih izvedle same.
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Ilješ (2008) je analiziral igro v napadu nemške reprezentance na SP 2006 v Nemčiji. Ugotovil
je, da je nemška reprezentanca napadala največ s kontinuiranimi počasnimi napadi, največ
priložnosti pa si je ustvarila po kontinuiranih hitrih napadih. Ugotovil je tudi, da so Nemci
izvedli več udarcev na vrata in si priigrali več priložnosti kot njihovi nasprotniki. Obenem pa
so dosegli največ zadetkov po predhodni podaji v globino.
Kovačič (2011) je analiziral model igre francoske reprezentance v fazi napada na svetovnem
prvenstvu leta 2006 v Nemčiji. Ugotovil je, da so si nogometaši francoske reprezentance
priigrali največ priložnosti po podaji s krila in podaji žoge v globino. Ugotovil je še, da so si
največ priložnosti ustvarili po hitrem kontinuiranem napadu. Zanimiv je še podatek, da je
francoska reprezentanca najmanjkrat uporabljala protinapad, vendar so iz protinapadov dosegli
največ zadetkov.
Belsak (2016) je analiziral značilnosti nogometne igre NK Maribora v Ligi prvakov v sezoni
2014/15 in je prišel do naslednjih ugotovitev: nogometaši NK Maribora so bili v fazi obrambe
uspešnejši v številu dobljenih dvobojev in so prestregli manj podaj kot njihovi nasprotniki;
ugotovil je, da so bili igralci NK Maribora edina ekipa v svoji skupini, ki ni dosegla zadetka iz
prekinitev; ugotovil je še, da so bila moštva, ki so imela na voljo več udarcev iz kota, po
rezultatih tudi uspešnejša. Raziskava je pokazala, da so nogometaši Maribora v fazi napada
ustvarili največ priložnosti s hitrimi kontinuiranimi napadi. NK Maribor je v skupini G odigral
najmanj natančnih podaj.
Na temo analize nogometne igre je bilo narejenih že veliko raziskav. Namen analize igre je, da
čim bolj objektivno spoznamo zgradbo igre ter njene razvojne tendence in s pomočjo teh
informacij učinkovito vplivamo na njeno izboljšanje preko procesov učenja in treninga. Do
podatkov lahko prihajamo zgolj z vizualnim opazovanjem (subjektivna ocena) ali z različnimi
statistikami, video posnetki, računalniškimi tehnikami (objektivna ocena). Cilj analize je
ugotoviti vrste in pogostost pojavljanja določenih gibalnih (strukturnih) situacij v napadu in
obrambi, pogojenost uspešnosti igralnih situacij s sposobnostmi, lastnostmi in znanjem
igralcev, velikost in vrsto obremenitve med igro in vrsto ter količino posamičnih aktivnosti
igralcev med igro (aktivnosti so lahko tehničnega, taktičnega in kondicijskega značaja).

1.3 Cilji in hipoteze
Namen diplomske naloge je ugotoviti značilnosti igre ekipe NK Nafta 1903 v jesenskem delu
sezone 2016/17 v 3. Slovenski nogometni ligi vzhod. Zastavljeni cilji so:
1. Na osnovi opazovanja izbranih spremenljivk ugotoviti značilnosti modela igre
nogometnega kluba NK Nafta 1903.
2. Na osnovi opazovanja izbranih spremenljivk ugotoviti značilnosti modela igre
nogometnega kluba NK Nafta 1903.
3. Ugotoviti, kateri parametri nogometne igre v napadu so bistveno vplivali na potek in
uspešnost igre nogometnega kluba NK Nafta 1903.
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Hipoteze na podlagi zastavljenih ciljev so:
H01

V posesti žoge ni razlik med NK Nafta in nasprotniki.

H02

V številu strelov ni razlik med NK Nafta in nasprotniki.

H03

V številu dobljenih dvobojev ni razlik med NK Nafta in nasprotniki.

H04

V številu protinapadov ni razlik med NK Nafta in nasprotniki.

H05

V številu storjenih prekrškov ni razlik med NK Nafta in nasprotniki.

H06

V številu kotov ni razlik med NK Nafta in nasprotniki.

H07

NK Nafta doseže največ golov znotraj kazenskega prostora.

H08

NK Nafta sproži v povprečju več kot 15 strelov na gol.

2. METODE DELA
2.1 Vzorec merjencev
Vzorec merjencev predstavljajo nogometaši NK Nafta 1903 ter njihovi nasprotniki, s katerimi
so se pomerili na tekmah 3. Slovenske nogometne lige vzhod v jesenskem delu sezone 2016/17.
NK Nafta je z vsakim nasprotnikom odigral v jesenskem delu sezone eno tekmo. Vse tekme
niso bile posnete, zato smo analizirali samo tiste tekme, ki so bile posnete. V prvi polovici
sezone je bilo posnetih pet tekem. Posnete tekme se si sledile po tem vrstnem redu:






26. 08. 2016, NK Nafta 1903 - Lušt Beltinci (2. krog)
18. 09. 2016, NŠ Mura - NK Nafta 1903 (5. krog)
24. 09. 2016, NK Nafta 1903 - NK Hotiza (6. krog)
15. 10. 2016, NK Odranci - NK Nafta 1903 (9. krog)
6. 11. 2016, NK Nafta 1903 - Čarda Martjanci (12. krog)

2.2 Vzorec spremenljivk
Pri analizi značilnosti igre NK Nafta 1903 je vzorec sestavljen iz sedmih osnovnih
spremenljivk, znotraj njih pa so še druge spremenljivke. Vzorci se nanašajo na značilnost igre
v napadu, ob prekinitvah in v obrambi.
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Pri analizi igre v napadu smo opazovali naslednje spremenljivke:





vrste napadov
udarci na vrata
ustvarjene priložnosti
način doseganja zadetka

Glavne spremenljivke med analizo obrambe so naslednje:




dvoboji
pridobitev žoge v posest
prejeti zadetki

2.3 Pripomočki
Kot pripomoček smo uporabili prirejene tabele iz diplomske naloge avtorja Aleša Belšaka
Značilnosti nogometne igre NK Maribor v napadu, obrambi in ob prekinitvah ter primerjava
z njegovimi nasprotniki v skupinskem delu Lige prvakov 2014/15. Tabele so bile sestavljene iz
dveh sklopov osnovnih spremenljivk za analizo igre v fazi napada in obrambe.Za lažje
razumevanje so osnovne spremenljivke razložene.

2.4 Metode obdelave podatkov
Podatke smo zbirali z opazovanjem petih tekem in z zapisovanjem pogostosti pojavljanja
spremenljivk na tekmah. Za tem smo pridobljene podatke zapisali v naprej pripravljene
obrazce in tabele. Pridobljene podatke smo nato zapisali v pripravljene obrazce in tabele. Po
analizi podatkov je sledila primerjava rezultatov med ekipo NK Nafta 1903 in njenimi
nasprotniki. Vsi rezultati so predstavljeni v tabelah. Na podlagi tako pridobljenih podatkov
smo preverili zastavljene hipoteze.

2.5 Opis spremenljivk
Vrste napada
Zanimalo nas je, katere vrste napada so uporabljali nogometaši NK Nafte 1903, da bi prišli do
zadetkov. Vrste napada so: kontinuirani napad, hitri kontinuirani napad, variabilni napad,
protinapad.

Udarci na vrata
Ugotavljali smo oddaljenost igralcev od vrat med udarcem na vrata (udarec znotraj 16metrskega prostora, udarec izven kazenskega prostora in udarci, ki so bili izvedeni iz več kot
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30 metrov). Analizirali smo tudi natančnost udarcev na vrata (udarci v okvir gola, udarci mimo
gola, blokirani udarci).

Ustvarjene priložnosti
Opazovali smo tudi položaj na igrišču glede na širino, iz katere so igralci ustvarjali največ
priložnosti (z leve ali desne strani in ustvarjene priložnosti iz sredine).

Način doseganja zadetkov
Analizirali smo dosežene zadetke glede na način doseganja zadetkov. Analiza je vključevala
opazovanje, ali so igralci dosegli zadetek po samostojnem prodoru, po povratni podaji, po
globinski podaji, po odbiti žogi, po dvojni podaji, po predložku, po napaki nasprotnika, po
prostem strelu ali po enajstmetrovki. Ugotavljali smo tudi vrsto napada, po katerem so igralci
dosegli zadetek (kontinuirani napad, hitri kontinuirani napad, variabilni napad, protinapad).

Dvoboji
Analiza dvobojev vsebuje število dvobojev, ki so bili uspešni na tleh in v zraku (dvoboji z
izbijanjem, s podrsavanjem in grajenjem oz. odrivanjem). Za uspešno dobljen dvoboj ni bilo
potrebno ohraniti ali pridobiti posesti nad žogo.

Pridobitev posesti
Zanimalo nas je, na kakšen način so igralci dobili v posest žogo med tekmo (po napačni podaji,
po prestreženi podaji, po napaki nasprotnika, po nedovoljenem položaju, po strelu na gol in
mimo gola, po prekršku ali roki nasprotnika). Ugotavljali smo tudi mesto, kjer je bila žoga
pridobljena (napadalna tretjina, srednja tretjina ali obrambna tretjina).

Prejeti zadetki
Ugotavljali smo število in način prejetih zadetkov (po samostojnem prodoru, po povratni
podaji, po globinski podaji, po odbiti žogi, po dvojni podaji, po predložku, po napaki obrambnih
igralcev, po prostem strelu ali po enajstmetrovki). Ugotavljali smo tudi vrsto napada, po
katerem so igralci prejeli zadetek (kontinuirani napad, hitri kontinuirani napad, variabilni
napad, protinapad).
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3. ANALIZA ZNAČILNOSTI IGRE NK NAFTA 1903 IN
PRIMERJAVA Z NASPROTNIKI
3.1 Opis tekme NK Nafta 1903 - Lušt Beltinci
Datum tekme: 26. 08. 2016 ob 19.00
Kraj tekme: Lendava
Število gledalcev: 1000
Glavni sodnik: Aleksander Matković
Prvi pomočnik: Uroš Benc
Drugi pomočnik: Jure Sužnik
Delegat: Danijel Žalik

Slika 1: Statistika tekme NK Nafta 1903 - Lušt Beltinci.
Tabela 1
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

NOGOMETNA EKIPA
Zadetki
Število udarcev
Posest žoge (%)
Prekrški
Rumeni/rdeči kartoni
Koti
Prepovedani položaji

NAFTA 1903
2
9
58 %
15
5
8
6

LUŠT BELTINCI
0
8
42 %
19
2
3
1

V drugem krogu sta se v Lendavskem športnem parku pomerila Nafta 1903 in Lušt Beltinci.
Nobena ekipa na začetku srečanja ni imela prevlade, obe ekipi sta izgubili veliko žog na sredini
igrišča. Prva priložnost se je ponudila Žanu Horvatu v 16. minuti, vendar je streljal točno v roke
vratarja. Nato so nogometaši Nafte 1903 prevzeli pobudo in so si v 18. minuti po hitrem
kontinuiranem napadu po levi strani ustvarili lepo priložnost za zadetek. Udarec Vinka po
predložku Maleševića je vratar Kuzma s skrajnimi močmi odbil v kot. Nogometaši Beltincev v
prvem polčasu niso ogrozili vrat Valentiča. Nafta je prišla do vodstva v 34. minuti. Zadetek je
dosegel Mitja Novinič z glavo po predložku Maleševića iz kota na desni strani.
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V drugem polčasu se je Nafta 1903 postavila na svojo polovico in poskušala povišati rezultat
iz protinapadov. Navijači niso videli večjih priložnosti do 29. minute. Po izgubljeni žogi
nogometašev Nafte v napadu so si igralci Beltincev po protinapadu priigrali najlepšo priložnost
na tekmi. Po globinski podaji se je pred vratarjem znašel Rok Ropoša sam in je zatresel zunanji
del mreže. V 88. minuti je Nafta 1903 po protinapadu povišala vodstvo. Proti golu je po desni
strani sam stekel Mitja Lotrič, ki je premagal vratarja Kuzmo in tako so lendavski nogometaši
slavili z rezultatom 2:0.

3.1.1 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v napadu na tekmi proti Luštu Beltinci
Tabela 2
Vrste napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NAFTA 1903
3
10
1
12
26

LUŠT BELTINCI
5
5
3
5
18

Iz tabele je razvidno, da so si nogometaši Nafte 1903 ustvarili največ priložnosti po
protinapadih in hitrih kontinuiranih napadih. V drugem polčasu so se domačini odločili braniti
rezultat in so stopili bolj nazaj na svojo polovico; to je tudi eden od razlogov, zakaj so poskušali
ogroziti vrata nasprotnika po protinapadih. Tudi drugi zadetek domačih je bil dosežen po
protinapadu. Gostje so v primerjavi z Nafto 1903 poskušali z različnimi vrstami napadov. Tudi
njihova največja priložnost na tekmi je bila ustvarjena po protinapadu.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 3
Število udarcev na vrata glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
Udarec z razdalje 30 m ali več
SKUPAJ

NAFTA 1903
6
2
1
9

LUŠT BELTINCI
3
2
3
8

Lendavčani so proti vratom sprožili žogo devetkrat, znotraj kazenskega prostora so udarili
šestkrat, dvakrat izven kazenskega prostora in enkrat poskusili iz razdalje več kot 30 metrov.
Nogometaši iz Beltincev so udarili osemkrat proti domačim vratom. Trikrat so streljali znotraj
16-metrskega prostora, dvakrat so se odločili za udarec izven kazenskega prostora in trikrat
udarili iz razdalje 30 metrov ali več. Domači so imeli več priložnosti v kazenskem prostoru, kar
kaže na to, da so imeli gostje več težav pri zapiranju prostora pred svojimi vrati. Nafta 1903 je
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bila bolj organizirana v obrambi, zato so bili igralci Lušta Beltinci prisiljeni sprožiti več
udarcev iz precejšnje razdalje.

Analiza natančnosti udarcev
Tabela 4
Natančnost udarcev na vrata

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NAFTA 1903
9
0
0
9

LUŠT BELTINCI
1
6
1
8

Analiza natančnosti udarcev je pokazala, da je bila Nafta 1903 bolj natančna pri udarcih na
vrata od svojih nasprotnikov. Vseh devet udarcev, ki so jih sprožili proti vratom gostov, je
zadelo okvir gola. Le en strel so uspeli gostje usmeriti v okvir gola, šest udarcev je šlo mimo
gola, en udarec pa so blokirali lendavski igralci. Iz tabele je razvidno, da sta imeli ekipi skoraj
enako število udarcev proti vratom, vendar lahko vidimo, da so bili domačini bolj zbrani in
uspešnejši pri zaključkih.

Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča
Tabela 5
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča

NAFTA 1903

LUŠT BELTINCI

Z leve strani (%)

5 (56 %)

3 (34 %)

Z desne strani (%)

1 (10 %)

3 (34 %)

Po sredini (%)

3 (34 %)

2 (22 %)

Domačini so si več kot polovico priložnosti ustvarili po levi strani igrišča (56%), eno priložnost
so si priigrali po desni strani, 34% priložnosti je bilo ustvarjenih po sredini. Glede na širino
igrišča so si gostje ustvarjali priložnosti iz vseh strani, tri iz leve in desne strani in dve po sredini.
Nafta 1903 je napadala največ po levi strani, kjer sta igrala Žan Horvat in Marko Malešević.
Oba sta bila postavljena široko ob stranski črti in čakala na globinske podaje. Tudi večina
protinapadov je potekala po levi strani, saj sta oba igralca zelo hitra.

Način doseganja zadetka
Marko Malešević je izvajal kot na desni strani. Kot je izvedel s podajo Antoniu Dodleku, ki je
poskusil s predložkom v kazenski prostor, vendar je bil njegov udarec blokiran s strani
gostujočega obrambnega igralca, tako so domači prišli ponovno do kota na desni strani.
Izvajalec je bil znova Malešević, ki je tokrat z levo nogo udaril proti prvi vratnici gola
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nasprotnikov. Strelec prvega zadetka je bil Mitja Novinič, ki je z glavo neovirano streljal s črte,
ki označuje petmetrski prostor, in žogo usmeril mimo vratarja Kuzme. Igralci Nafte 1903 so
prvi zadetek dosegli po predložku iz prekinitve v 16- metrskem prostoru.
Povišanje vodstva na 2:0 se je zgodilo v 88. minuti po protinapadu. Gostujoči igralci so visoko
pritisnili na obrambo Nafte 1903, kjer so žogo po neuspešnem zaustavljanju tudi izgubili. Do
žoge je prišel Zvonimir Panić, ki je stopil v igro v 85. minuti. Pred črto, ki označuje polovico
igrišča, je z globinsko podajo premagal celotno obrambo in tako je Andrej Lotrič sam stekel
proti vratom Kuzme. Lotrič je žogo udaril mimo vratarja z desno nogo v daljši kot. Drugi
zadetek so domači dosegli po globinski podaji iz protinapada.

3.1.2 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v obrambi na tekmi prot Lušt Beltinci
Dvoboji
Tabela 6
Število uspešno dobljenih dvobojev

Z izbijanjem
S podrsavanjem
S potiskanjem
Dvoboji v zraku
SKUPAJ

NAFTA 1903
15
3
10
26
54

LUŠT BELTINCI
11
2
9
21
43

Iz tabele je razvidno, da so bili nogometaši Nafte 1903 uspešnejši v dvobojih na tleh in v zraku.
Najmanj dvobojev so igralci dobili s podrsavanjem. Domači nogometaši so bili petnajstkrat
uspešni v dvobojih z izbijanjem in desetkrat s potiskanjem ali grajenjem. Tudi v zračnih
dvobojih so bili boljši od nasprotnika, kar pet dvobojev več so dobili kot nasprotnik. Na tekmi
je bilo skupaj 97 dvobojev, kar kaže na to, da nobena ekipa ni razvila kakšnih daljših
kontinuiranih napadov.
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Pridobitev žoge v posest
Tabela 7
Pridobitev žoge v posest

NAFTA 1903

LUŠT BELTINCI

26 (37 %)
23 (32 %)

32 (41 %)
21 (27 %)

13 (18 %)
1 (2 %)
6 (8 %)
2 (3 %)
71

11 (14 %)
6 (8 %)
5 (6 %)
3 (4 %)
78

Napačna podaja (žoga nasprotniku, lovljenje
vratarja, žoga v avt) (%)
Prestrežena podaja (%)
Napaka nasprotnika (neuspešno preigravanje,
neuspešno zaustavljanje žoge) (%)
Nedovoljen položaj (%)
Strel na gol ali mimo gola (%)
Prekršek ali roka (%)
SKUPAJ

Nafta 1903 je pridobila največ žog po napačni podaji nasprotnika (37 %), kar (32 %) vseh
pridobljenih žog so pridobili s prestrezanjem in (18 %) oz. 13 žog so uspeli pridobit v svojo
posest po napaki nasprotnika, enkrat pa so žogo osvojili po nedovoljenem položaju. Domači so
šest žog pridobili po strelu nasprotnika na gol ali mimo gola, dvakrat pa so prišli do žoge po
prekršku. Iz tabele lahko vidimo, da so imeli igralci Nafte na celotni tekmi več napačnih podaj,
vendar so prestregli več podaj nasprotnika in naredili manj individualnih napak pri preigravanju
in zaustavljanju žoge. Lendavčani so bili šestkrat v nedovoljenem položaju, kar kaže na to, da
so bili pri zaključkih napadov oz. pri podajah premalo zbrani.

Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča
Tabela 8
Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča

NAFTA 1903

LUŠT BELTINCI

Napadalna tretjina

4

3

Srednja tretjina

31

34

Obrambna tretjina

51

52

Pri analizi pridobitve posesti žoge glede na tretjino igrišča smo ugotovili, da sta si ekipi po
učinkovitosti skoraj identični. Nogometaši Nafte 1903 so največ žog pridobili na svoji
obrambni tretjini, nato v srednji tretjini (tu so si pridobili 31 žog) in le štirikrat so bili uspešni
pri odvzemu žoge na napadalni tretjini. Iz tabele je razvidno, da sta bili obe ekipi previdni na
svoji obrambni tretjini. Nobena ekipa si ni privoščila večjih napak v obrambi, zato je tudi število
pridobljenih žog na napadalni tretjini tako nizko.
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3.2 Opis tekme NŠ Mura – NK Nafta 1903

Datum tekme: 18. 09. 2016 ob
16.30
Kraj tekme: Murska Sobota
Število gledalcev: 2500
Glavni sodnik: Bojan Mertik
Prvi pomočnik: Tadej Friš
Drugi pomočnik: Simon Smej
Delegat: Stanislav Babič

Slika 2: Statistika tekme NŠ Mura - NK Nafta 1903.
Tabela 9
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

NOGOMETNA EKIPA
Zadetki
Število udarcev
Posest žoge (%)
Prekrški
Rumeni/rdeči kartoni
Koti
Prepovedani položaji

NŠ MURA
1
16
53 %
22
4
4
3

NAFTA 1903
1
11
47 %
12
3
4
1

18. septembra 2016 se je odvijal Prekmurski derbi v Murski Soboti. V petem krogu sta se
srečala večna rivala NŠ Mura in Nafta 1903. Tekmo je obiskalo približno 2500 ljudi. V prvih
desetih minutah si ekipi nista priigrali nobenih priložnosti, obe ekipi sta poskušali s protinapadi.
Povedli so domači iz Murske Sobote, in sicer v 17. minuti po protinapadu. Lendavčani so žogo
izgubili v obrambni tretjini Mure, ki je potem z dvema globinskima podajama prišla na polovico
Nafte. Sledila je še tretja globinska podaja, Nemanja Stošič je žogo poskusil izbiti s
podrsavanjem, vendar je žogo podal napadalcu Kurežu, ki je nato zaključil akcijo v levi spodnji
kot vratarja Valentića. V 28. minuti si je Žagar-Knez hudo poškodoval ramo in je bila potrebna
zamenjava. Igralci Nafte si v prvem polčasu niso priigrali nobene lepe priložnosti.
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V drugem polčasu se je priložnost ponudila Arpadu Vašu, ki je iz neposredne bližine zadel le
vratnico. V 51. minuti je imela Mura lepo priložnost, potem ko je Karas preigral vratarja gostov,
vendar je zaključil napad mimo gola. V 58. minuti je imel Vedran Vinko priložnost za
izenačenje po napaki v obrambi Mure, vendar je vratar Luk strel obranil. V 88. minuti je izid
izenačil Vedran Vinko, po protinapadu po levi strani je Vinko dobil žogo na vrh kazenskega
prostora, kjer se je uspešno obrnil proti vratom in zaključil akcijo z zadetkom v levi spodnji
kot. Tekma se je končala z izidom 1:1.

3.2.1 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v napadu na tekmi proti NŠ Mura
Tabela 10
Vrste napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NAFTA 1903
1
6
2
4
13

NŠ MURA
1
7
3
6
17

V analizi smo ugotovili, da je ekipa Nafta 1903 največ napadala s hitrimi kontinuiranimi napadi,
en napad so izvedli kontinuirano, štirikrat so poskusili s protinapadom in izvedli so dva
variabilna napada. Tudi domači igralci so poskušali ogroziti vrata gostujočih po hitrih
kontinuiranih napadih. Na tekmi je bilo veliko hitrih globinskih podaj in veliko visokih podaj
na napadalce ali na krilne napadalce. Obe ekipi sta dosegli zadetek po hitrem protinapadu,
potem ko je nasprotnik izgubil žogo.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 11
Število udarcev na vrata glede na oddaljenost

NAFTA 1903

NŠ MURA

Znotraj kazenskega prostora

3

8

Izven kazenskega prostora

5

6

Udarec z razdalje 30 m ali več

3

2

SKUPAJ

11

16

Nafta 1903 je izvedla skupno osem udarcev izven kazenskega prostora, kar kaže na to, da so
nogometaši Mure strnili obrambo v 16-metrskem prostoru. Igralci Nafte so sprožili pet strelov
izven kazenskega prostora z razdalje 16-30 metrov in trikrat streljali z razdalje več kot 30
metrov. Le trikrat so ogrozili vrata domačih znotraj kazenskega prostora. NŠ Mura je imela več
udarcev kot Lendavčani, in sicer 16, od tega so udarili osemkrat znotraj kazenskega prostora in
osemkrat izven kazenskega prostora. Iz tabele lahko vidimo, da je Nafta 1903 pustila več
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prostora domačinom v 16-metrskem prostoru. Oba gola sta bila dosežena po strelu izven
kazenskega prostora.

Analiza natančnosti udarcev
Tabela 12
Natančnost udarcev na vrata

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NAFTA 1903
4
3
4
11

NŠ MURA
9
4
3
16

Iz tabele lahko razberemo, da so igralci Nafte 1903 udarili štirikrat v okvir gola, trikrat mimo
gola, štiri udarce gostov pa so domačini blokirali. Igralci Nafte so sprožili štiri udarce v okvir
gola, vendar vsi, razen doseženega zadetka, niso bili nevarni za domačine. Gostje so bili bolj
natančni, saj so več kot polovico svojih strelov usmerili v okvir gola, štirikrat so zgrešili cilj, tri
udarce pa so nasprotniki blokirali.

Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča
Tabela 13
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča

NAFTA 1903

NŠ MURA

Z leve strani (%)

5 (46 %)

4 (25 %)

Z desne strani (%)

3 (28 %)

6 (37,5 %)

Po sredini (%)

3 (28 %)

6 (37,5 %)

Igralci Nafte 1903 so si največ priložnosti ustvarili po levi strani igrišča, kjer sta igrala Žan
Horvat in Marko Malešević. 46 % ustvarjenih priložnosti je bilo na levi strani, po tri priložnosti
so si pa ustvarili na desni strani in v sredini. Iz tega lahko sklepamo, da so igralci Mure pustili
več prostora na levi strani in poskusili obrambo usmeriti na sredino in na desno stran.
Nogometaši Mure pa so najmanj priložnosti ustvarili na levi strani igrišča. Šest priložnosti so
si ustvarili na desni in po sredini igrišča. Nafta 1903 je prišla do zadetka po protinapadu po levi
strani. Iz tega podatka lahko sklepamo, da je obramba Mure najšibkejša na desni strani.

Način doseganja zadetkov
Izenačujoči zadetek v izdihljajih tekme je dosegel napadalec VedranVinko, ki je do petega
kroga vknjižil tri zadetke. Patrik Vöröš, kapetan moštva, je osvojil žogo na obrambni polovici
in žogo poslal takoj naprej proti vezistom. Žoga je nato po levi strani hitro potovala do Milka
Kovača, ki jo je podal iz prve Vinku na vrh kazenskega prostora. Vinko je žogo sprejel tako, da
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je bil s hrbtom obrnjen proti vratom. Neovirano se je obrnil proti golu in z desnico streljal v
desni spodnji kot vratarja Luka. Nafta 1903 je svoj edini zadetek na tekmi dosegla po
protinapadu po levi strani igrišča.

3.2.2 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v obrambi na tekmi proti NŠ Mura
Dvoboji
Tabela 14
Število uspešno dobljenih dvobojev

Z izbijanjem
S podrsavanjem
S potiskanjem
Dvoboji v zraku
SKUPAJ

NAFTA 1903
15
9
16
35
75

NŠ MURA
14
10
11
31
66

Po analizi dvobojev lahko ugotovimo, da so igralci Nafte dobili več dvobojev skoraj v vseh
segmentih. Veliko število dvobojev je tudi posledica rivalstva med tema dvema ekipama.
Lendavčani so z izbijanjem uspešno dobili petnajst dvobojev, devetkrat so se posluževali
podrsavanja, šestnajst dvobojev pa je bilo dobljenih s potiskanjem oz. grajenjem. V zračnih
dvobojih je bila Nafta 1903 uspešnejša, saj so od skupno 66 zračnih dvobojev dobili 35.

Pridobitev žoge v posest
Tabela 15
Pridobitev žoge v posest

Napačna podaja (žoga nasprotniku, lovljenje
vratarja, žoga v avt) (%)
Prestrežena podaja (%)
Napaka nasprotnika (neuspešno preigravanje,
neuspešno zaustavljanje žoge) (%)
Nedovoljen položaj (%)
Strel na gol ali mimo gola (%)
Prekršek ali roka (%)
SKUPAJ

NAFTA 1903

NŠ MURA

34 (46 %)

39 (51 %)

11 (15 %)

13 (17 %)

10 (14 %)

11 (14 %)

1 (1 %)
14 (19 %)
4 (5 %)
74

3 (4 %)
7 (9 %)
4 (5 %)
77

Nafta 1903 je v 46 % primerov pridobila žogo v posest po napačni podaji nasprotnika, enajstkrat
so prestregli podajo nasprotnika, 14 % žog pa so si priborili po napaki nasprotnika. Domačini
so bili enkrat v prepovedanem položaju, kar štirinajstkrat so Lendavčani pridobili žogo v posest
po strelu na gol ali mimo gola. V 5 % primerih so žogo pridobili zahvaljujoč prekršku ali roki
nasprotnika. Iz tabele lahko razberemo, da so igralci Nafte 1903 največkrat izgubili žogo po
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napačni podaji, v kar 51 % je NŠ Mura pridobila žogo v posest zaradi napačnih podaj Nafte.
To kaže na nezbranost pri podajanju in na netočnost podaj. Enajst žog je ekipa Nafte izgubila
zaradi individualnih napak.

Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča
Tabela 16
Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča

NAFTA 1903
8

NŠ MURA
4

Srednja tretjina

32

33

Obrambna tretjina

54

50

Napadalna tretjina

Z analizo smo ugotovili, da sta si ekipi skoraj enaki pri pridobitvi žoge v posest na srednji in
obrambni tretjini, razlikujeta se pri pridobitvi posesti na napadalni tretjini. Nafta 1903 je osem
žog pridobila na svoji napadalni tretjini, kar je dvakrat več od nasprotnikov. Na tekmi je bilo
opaziti, da je NŠ Mura naredila nekaj napak v obrambni vrsti. To kaže tudi na večjo zbranost v
obrambi Nafte. Velika priložnost se je Nafti ponudila po napaki v obrambni vrsti domačinov.
Največ žog si je moštvo Nafte 1903 pridobilo v svoji obrambni tretjini, kar 54.

Prejeti zadetki
Domačini so do zadetka prišli po napaki obrambe ekipe Nafte v 17. minuti. Ekipa Nafte 1903
je izgubila žogo na obrambni tretjini Mure, ki je z dvema hitrima globinskima podajama prišla
v svojo napadalno tretjino, kjer je sledila še tretja globinska podaja. Zadnjo globinsko podajo
je dobro prestregel obrambni igralec Nafte 1903 Nemanja Stošić, vendar je z drsečim startom
žogo odbil na noge Kureža. Kurež je opazil, da je vratar Valentič v golu slabo postavljen in je
žogo iz prve udaril v nepokriti del vrat. NŠ Mura je do zadetka prišla po protinapadu in po
napaki nasprotnika.
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3.3 Opis tekme NK Nafta 1903 - NK Hotiza

Datum tekme: 24. 09. 2016 ob
18.00
Kraj tekme: Lendava
Število gledalcev: 300
Glavni sodnik: Vojko Goričan
Prvi
pomočnik:
Radusinović

Davorin

Drugi pomočnik: Gabriel Prodić
Delegat: Drago Habot

Slika 3: Statistika tekme NK Nafta 1903 - NK Hotiza.
Tabela 17
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

NOGOMETNA EKIPA
Zadetki
Število udarcev
Posest žoge (%)
Prekrški
Rumeni/rdeči kartoni
Koti
Prepovedani položaji

NAFTA 1903
6
25
69 %
10
1
10
1

NK HOTIZA
0
1
21 %
18
1
0
3

V Lendavskem športnem parku sta se v 6. krogu srečala NK Nafta 1903 in NK Hotiza. Domači
so bili na vrhu tekmovalne razpredelnice, gostujoča ekipa pa je zasedala predzadnje mesto s 4
osvojenimi točkami. Po začetnem sodniškem žvižgu se je takoj opazilo, da se je ekipa iz Hotize
odločila za obrambno formacijo, saj so se vsi igralci takoj postavili na svojo polovico.
Lendavčani so ves čas napadali in imeli nadzor nad igro. V 22. minuti je prišlo do vodstva NK
Nafte, zadel je Adam Zagorec (po predložku Antonia Dodleka z desne strani). Za povišanje
vodstva na 2:0 je poskrbel strelec prvega zadetka Adam Zagorec, ki je v prazen gol neovirano
potisnil žogo po odbitem strelu Mitje Noviniča. Hotižani so v prvem polčasu imeli le eno
priložnost.
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V drugem polčasu je svoj prvenec v sezoni dosegel Žan Horvat. Po strelu Zagorca se je žoga
odbila od stative in Horvat se je znašel sam pred vratarjem Bogarjem. S strelom v desni zgornji
kot je Horvat povišal rezultat na 3:0. V 63. minuti se je med strelce spet vpisal Horvat, ki je z
udarcem z glavo zaključil napad po predložku Dodleka z desne strani. Dve minuti kasneje je
iz enajstmetrovke dosegel gol Mitja Novinič. V zadnji minuti tekme je Horvat dosegel še svoj
tretji zadetek na tekmi. Po dolgem napadu Nafte je Vida na levem robu kazenskega prostora
podal povratno žogo na višino enajstmetrovke in Horvat je žogo udaril mimo vratarja Bogarja.
Končni rezultat tekme je bil 6:0. Gostujoča ekipa si v drugem polčasu ni priigrala nobene
priložnosti.

3.3.1 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v napadu na tekmi proti NK Hotiza
Tabela 18
Vrste napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NAFTA 1903
14
8
4
2
28

NK HOTIZA
0
0
0
1
1

Po analizi vrste napadov smo ugotovili, da so se nogometaši Nafte največ posluževali
kontinuiranih napadov, ustvarili so osem kontinuiranih napadov, izpeljali so štiri variabilne
napade in le dva protinapada. Ekipa Hotize je uspela na celotni tekmi sestaviti le en protinapad.
Iz tabele je razvidno, da so domačini prevladovali na igrišču, si ustvarili veliko napadov in
nasprotniku niso dovolili, da razvije kakšen obetavnejši napad.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 19
Število udarcev na vrata glede na oddaljenost

NAFTA 1903

NK HOTIZA

Znotraj kazenskega prostora

14

1

Izven kazenskega prostora

9

0

Udarec z razdalje 30 m ali več

2

0

SKUPAJ

25

1

NK Nafta 1903 je več kot polovico svojih udarcev proti vratom sprožil znotraj kazenskega
prostora, izven kazenskega prostora so devetkrat ogrozili nasprotna vrata in le dva udarca so
izvedli z razdalje več kot 30 metrov. Gostujoča ekipa je imela le en strel znotraj kazenskega
prostora. Ekipa Nafte je uspešno zaključila štirinajst udarcev znotraj 16-metrskega prostora, kar
kaže na to, da je večkrat uspela preigrati obrambo nasprotnika. Domači so poskušali tudi z
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razdalje. Iz posnetkov je bilo razvidno, da ima NK Hotiza veliko težav pri organizaciji obrambe,
saj so Lendavčani velikokrat prišli neovirano do strela. Podatek, da je Hotiza imela le eno resno
priložnost za zadetek, kaže na to, da so bili domači v obrambi bolje organizirani.

Analiza natančnosti udarcev
Tabela 20
Natančnost udarcev na vrata

NAFTA 1903

NK HOTIZA

Udarec v okvir gola

15

1

Udarec mimo gola

7

0

Blokiran udarec

3

0

SKUPAJ

25

1

Nogometaši NK Nafte 1903 so od 25 poskusov petnajstkrat zadeli okvir gola, sedem udarcev
je končalo mimo gola in le trije udarci so bili blokirani, kar kaže na to, da so gostujoči neovirano
dovolili streljati na vrata. Vratar NK Nafte 1903 ni imel pretiranega dela, saj so Hotižani sprožili
le en strel, in to v okvir gola. Lendavčani so lahko bili bolj zadovoljni s svojimi ustvarjenimi
priložnostmi in udarci v okvir gola. Od petnajstih udarcev na vrata so dosegli šest zadetkov.

Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča
Tabela 21
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča

NAFTA 1903

NK HOTIZA

Z leve strani (%)

5 (20 %)

0

Z desne strani (%)

16 (64 %)

0

Po sredini (%)

4 (16 %)

1 (100 %)

Lendavčani so si več kot polovico priložnosti ustvarili na desni strani igrišča, kjer sta igrala
Antonio Dodlek in Milko Kovač. Dodlek je odločilno sodeloval pri treh zadetkih. 20 %
priložnosti so si domači ustvarili na levi strani in le 16 % po sredini igrišča. NK Hotiza je svojo
edino priložnost izpeljal po sredini igrišča. Podatek, da je domača ekipa 64 % svojih priložnosti
ustvarila na desni strani, priča o tem, da je imel NK Nafta 1903 veliko premoč na desni strani
igrišča. Hotižani niso bili konkretni pri obrambnih nalogah na levi strani.

Način doseganja zadetkov
Prvi zadetek je dosegel Adam Zagorec po predložku Antonia Dodleka. Po dolgem
kontinuiranem napadu je Dodlek prišel do žoge na desni strani igrišča, nato je neovirano poslal
predložek v kazenski prostor gostov. Zagorec se je otresel svojih čuvajev in iz prve zaključil
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napad v desni zgornji kot. Prvi gol so nogometaši Nafte 1903 dosegli po kontinuiranem napadu
in po predložku z desne strani.
Zagorec je dosegel tudi drugi zadetek na tekmi. Strel Noviniča izven kazenskega prostora je
vratar Bogar s skrajnimi močmi obranil, vendar se je žoga odbila do Zagorca, ki je brez težav
potisnil žogo v prazen gol gostov. Drugi gol so domačini dosegli po kontinuiranem napadu in
odbiti žogi.
Tretji gol za domačine je dosegel Žan Horvat, ki se je po odbiti žogi od vratnice sam znašel
pred vratarjem gostov. Horvat je žogo sprejel in jo udaril v levi zgornji kot vratarja Bogarja.
Tudi ta gol so igralci Nafte dosegli po kontinuiranem napadu in po odbiti žogi.
V 63. minuti se je med strelce znova vpisal Žan Horvat, ki je bil natančen z glavo v kazenskem
prostoru. Po hitrem kontinuiranem napadu je Dodlek neovirano poslal predložek v kazenski
prostor. Horvat je bil sam, nihče od obrambnih igralcev Hotize ga ni pokrival in tako je z lahkoto
dosegel še svoj drugi zadetek. Domači so gol dosegli po hitrem kontinuiranem napadu in po
predložku.
Naslednji zadetek je dosegel Mitja Novinič v 65. minuti - po izvajanju enajstmetrovke.
Zadnji zadetek na tekmi je dosegel Žan Horvat. Tokrat je bil asistent Matej Vida, ki mu je
podal povratno žogo. Horvat je bil spet sam znotraj kazenskega prostora in je neoviran streljal
mimo vratarja Bogarja. Nafta 1903 je zadnji zadetek dosegla po kontinuiranem napadu in po
povratni žogi.

3.3.2 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v obrambi na tekmi proti NK Hotiza
Dvoboji
Tabela 22
Število uspešno dobljenih dvobojev

Z izbijanjem
S podrsavanjem
S potiskanjem
Dvoboji v zraku
SKUPAJ

NAFTA 1903
16
1
9
17
43

NK HOTIZA
13
9
8
12
42

Ugotovili smo, da je bila ekipa Nafte 1903 uspešna v 43 dvobojih. Nafta 1903 je bila uspešnejša
v dvobojih z izbijanjem, potiskanjem in v dvobojih v zraku. Z izbijanjem so bili uspešni
šestnajstkrat, devetkrat so bili uspešni s potiskanjem, sedemnajst dvobojev pa so dobili v zraku.
V dvobojih s podrsavanjem so bili boljši gostje, s podrsavanjem so bili domači uspešni samo
enkrat. Gostje so devet dvobojev dobili s podrsavanjem. Na tekmi se je videlo, da je ekipa Nafte
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izpeljala veliko število napadov, kar so gostje poskušali ustaviti na različne načine. Ekipa iz
Hotize je izpeljala samo en napad, zato domačinom ni bilo potrebno, da podrsavajo v dvobojih.

Pridobitev žoge v posest
Tabela 23
Pridobitev žoge v posest

Napačna podaja (žoga nasprotniku, lovljenje
vratarja, žoga v avt) (%)
Prestrežena podaja (%)
Napaka nasprotnika (neuspešno preigravanje,
neuspešno zaustavljanje žoge) (%)
Nedovoljen položaj (%)
Strel na gol ali mimo gola (%)
Prekršek ali roka (%)
SKUPAJ

NAFTA 1903

NK HOTIZA

39 (52 %)

30 (45 %)

16 (21 %)

12 (16 %)

10 (14 %)

7 (10 %)

3 (4 %)
1 (1 %)
6 (8 %)
75

1 (1 %)
18 (25 %)
4 (5 %)
72

Več kot polovico žog je ekipa NK Nafta 1903 osvojila po napačni podaji nasprotnika. S
prestrezanjem podaj so domačini pridobili žogo v posest šestnajstkrat, 14 % žog pa so si
pridobili po napaki nasprotnika. Gostje so bili trikrat v nedovoljenem položaju. Lendavčani so
enkrat pridobili žogo v posest po strelu na gol in šestkrat po prekršku ali roki. Domači so na
celotni tekmi napačno podali 30 žog. Kar 25 % žog je Hotiza pridobila po strelu na gol ali mimo
gola. Na tekmi smo lahko videli veliko število strelov Nafte, saj je obramba gostov pustila
veliko prostora za strele, velikokrat so domači do strela prišli povsem neovirani.

Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča
Tabela 24
Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča

NAFTA 1903
8

NK HOTIZA
0

Srednja tretjina

49

12

Obrambna tretjina

32

71

Napadalna tretjina

Z analizo tekme smo ugotovili, da je ekipa Nafte 1903 pridobila največ žog v srednji tretjini
igrišča, kar kaže na to, da so že na polovici igrišča veliko napadov zaustavili. 32 žog so gostje
izgubili v obrambni tretjini domačinov. Osem žog so si igralci Nafte 1903 priborili na svoji
napadalni tretjini. Ekipa iz Hotize je kar 71 žog pridobila na svoji obrambni tretjini, dvanajstkrat
so dobili žogo v posest v srednji tretjini in niti enkrat v napadalni tretjini. Domači niso izgubili
nobene žoge na svoji obrambni tretjini, kar kaže na to, da so obrambni in vezni igralci igrali
zelo previdno in skoraj brez napak.
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3.4 Opis tekme NK Odranci - NK Nafta 1903

Datum tekme: 15.10.2016 ob
15:30
Kraj tekme: Odranci
Število gledalcev: 500
Glavni sodnik: Denis Halilović
Prvi pomočnik: Janez Lunežnik
Drugi pomočnik: Gabrijel Prodić
Delegat: Andrej Tratnjek

Slika 4: Statistika tekme NK Odranci - NK Nafta 1903.

Tabela 25
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

NOGOMETNA EKIPA
Zadetki
Število udarcev
Posest žoge (%)
Prekrški
Rumeni/rdeči kartoni
Koti
Prepovedani položaji

NK ODRANCI
2
10
45 %
25
1
1
0

NAFTA 1903
2
14
55 %
17
3
5
5

V 9. krogu sta se pomerili ekipi z vrha prvenstvene razpredelnice. NK Nafta 1903 je bila prva
z 22 točkami, NK Odranci pa so z 19 točkami zasedali tretje mesto. Tekma se je odvijala na
mokrem in spolzkem terenu, saj je ta dan in med tekmo deževalo. Lendavčani so povedli že v
7. minuti po zadetku Maleševića iz prostega strela. Prosti strel je bil izveden iz približno
dvajsetih metrov. Veliko priložnost je imel Vedran Vinko po protinapadu gostov, vendar je
vratar Raduha odlično opravil svoje delo.
V drugem polčasu je imel Zagorec v 47. minuti lepo priložnost, vendar je meril čez gol. V 51.
minuti so imeli lepo priložnost za zadetek domačini. Iz prostega strela je Sreš zadel prečko.
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Odrančani so prišli do izenačenja v 55. minuti po predložku z desne strani; zadetek je dosegel
Tompa. Vinko je bil strelec drugega zadetka za NK Nafto 1903. Domači so žogo izgubili na
svoji polovici, kar je napadalec Nafte izkoristil in z neubranljivim strelom iz dvajsetih metrov
premagal vratarja domačinov. Nogometaši Odrancev so v 85. minuti postavili končni izid 2:2.
Za Odrance je ponovno zadel Tompa; po predložku z leve strani je vratarja Valentiča premagal
z udarcem z glavo v levi spodnji kot.

3.4.1 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v napadu na tekmi proti NK Odranci
Tabela 26
Vrste napadov

NAFTA 1903

NK ODRANCI

Kontinuiran napad

2

0

Hitri kontinuiran napad

6

5

Variabilni napad

5

4

Protinapad

4

3

SKUPAJ

17

12

Moštvo Nafte 1903 je uspelo ustvariti več napadov kot nasprotna ekipa. Izpeljali so dva
kontinuirana napada, šest hitrih kontinuiranih napadov, pet variabilnih in štiri protinapade.
Zaradi mokrega in spolzkega terena igralcem ni uspelo uresničiti daljših napadov, zato so se
odločali za hitre napade. Veliko je bilo dolgih podaj po zraku s strani obeh ekip. Lendavčani so
napadali največ s hitrimi kontinuiranimi napadi, prav tako so storili tudi domačini, ki so ustvarili
pet hitrih kontinuiranih napadov.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 27
Število udarcev na vrata glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
Udarec iz razdalje 30 m ali več
SKUPAJ

NAFTA 1903
8
4
2
14

NK ODRANCI
4
4
2
10

Nogometaši Nafte 1903 so udarili proti vratom svojih nasprotnikov skupno štirinajstkrat. Osem
udarcev so sprožili znotraj kazenskega prostora in iz tega podatka je razvidno, da so domačini
imeli nekaj težav pri organizaciji čvrste obrambe. Igralci Nafte so sprožili štiri udarce izven
kazenskega prostora, dva udarca pa sta bila izvedena iz več kot 30 metrov oddaljenosti.
Zanimivo je tudi to, da je ekipa Nafte uresničila veliko število udarcev znotraj kazenskega
prostora, oba gola pa je dosegla s strelom izven kazenskega prostora. Domačini so imeli skupno
štiri udarce manj od svojih nasprotnikov. Od štirih strelov znotraj kazenskega prostora so
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Odrančani dosegli dva gola, kar nakazuje na to, da gostujoča obramba ni bila najbolj zbrana pri
teh strelih domačinov.

Analiza natančnosti udarcev
Tabela 28
Natančnost udarcev na vrata

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NAFTA 1903
6
5
3
14

NK ODRANCI
4
5
1
10

NK Nafta 1903 beleži šest udarcev, ki so leteli v okvir gola, pet strelov je šlo mimo gola, trije
streli pa so bili blokirani. V primerjavi z nasprotniki, so bili igralci Nafte bolj natančni pri
udarcih v okvir gola, saj prednjačijo za dva strela. NK Odranci so udarili pet strelov mimo gola,
en strel pa je bil blokiran. Pri analizi posnetkov je bilo očitno, da je bilo veliko število strelov
nenatančnih tudi zaradi vremenskih razmer, saj je bil teren zaradi dežja razmočen.

Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča
Tabela 29
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča

NAFTA 1903

NK ODRANCI

Iz leve strani (%)

10 (71 %)

6 (60 %)

Iz desne strani (%)

4 (29 %)

3 (30 %)

0

1 (10 %)

Po sredini (%)

Po analizi smo ugotovili, da so si nogometaši Nafte 1903 ustvarili 71 % priložnosti na levi strani
igrišča in 29 % na desni strani. Zanimiv je podatek, da si gostje niso ustvarili nobene priložnosti
po sredini igrišča, iz česar lahko sklepamo, da so domačini zgostili igralni prostor na sredini
igrišča in usmerjali Nafto, da igra na krilnih položajih. Domačini so si ustvarili 60 % priložnosti
na levi strani, tri so si ustvarili na desni strani in eno v sredini. Iz tega lahko sklepamo, da sta
obe ekipi poskušali igrati po krilnih položajih in manj po sredini.

Način doseganja zadetkov
Strelec prvega zadetka v 7. minuti je bil Marko Maleševič, ki je zadel iz prostega strela. Domači
so naredili prekršek pred svojim kazenskim prostorom. Maleševič je izvajal prosti strel z
dvajsetih metrov in žogo usmeril preko živega zidu v desni zgornji kot vratarja Raduhe. Prvi
gol je ekipa Nafte 1903 dosegla po prostem strelu.
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V drugem polčasu je za Nafto zadel Vedran Vinko. Adam Zagorec je bil uspešen v dvoboju z
Raduho na obrambni polovici domačinov in po hitrem protinapadu je žoga prišla do Vinka, ki
je iz približno dvajsetih metrov sprožil proti vratom nasprotnika. Vratar domačinov je bil proti
Vinkovemu strelu brez moči. Nafta 1903 je zadetek dosegla po protinapadu in po povratni
podaji.

3.4.2 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v obrambi na tekmi proti NK Odranci
Dvoboji
Tabela 30
Število uspešno dobljenih dvobojev

NAFTA 1903
14

NK ODRANCI
7

S podrsavanjem
S potiskanjem

9
12

10
8

Dvoboji v zraku

24

24

SKUPAJ

59

49

Z izbijanjem

Nogometaši Nafte 1903 so bili v dvobojih uspešnejši od svojih nasprotnikov. Štirinajst
dvobojev so dobili z izbijanjem, devet jih je bilo dobljenih s podrsavanjem, dvanajstkrat so bili
boljši od nasprotnikov v dvobojih s potiskanjem. V dvobojih v zraku sta bili ekipi izenačeni,
saj sta obe dobili po 24 dvobojev. Veliko je bilo dvobojev s podrsavanjem, kar je razumljivo,
saj je bil teren premočen in spolzek. Gostje iz Lendave so dobili deset dvobojev več od svojih
nasprotnikov, kar kaže na to, da so bili v dvobojih bolj čvrsti in skoncentrirani.

Pridobitev žoge v posest
Tabela 31
Pridobitev žoge v posest

Napačna podaja (žoga nasprotniku, lovljenje
vratarja, žoga v avt) (%)
Prestrežena podaja (%)
Napaka nasprotnika (neuspešno preigravanje,
neuspešno zaustavljanje žoge) (%)
Nedovoljen položaj (%)
Strel na gol ali mimo gola (%)
Prekršek ali roka (%)
SKUPAJ

NAFTA 1903

NK ODRANCI

33 (45 %)

33 (38 %)

14 (19 %)

15 (17 %)

9 (12 %)

14 (16 %)

0
8 (11 %)
10 (13 %)
74

5 (7 %)
9 (10 %)
10 (12 %)
86
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Po analizi smo ugotovili, da je ekipa Nafte 1903 v 45 % primerov pridobila žogo po napačni
podaji nasprotnika, v 19 % primerov se je to zgodilo po prestreženi podaji in v 12 % primerov
si je Nafta žogo priborila po napaki nasprotnika. Lendavčani so osem žog osvojili po strelu na
gol ali mimo gola in v 13 % primerov je bila žoga pridobljena po prekršku ali roki nasprotnika.
V povprečju sta bili ekipi izenačeni v pridobitvi žoge v posest, vendar se je ekipa Nafte 1903
petkrat znašla v prepovedanem položaju in izgubila več žog zaradi individualnih napak
posameznih igralcev.

Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča
Tabela 32
Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča

NAFTA 1903

NK ODRANCI

Napadalna tretjina

4

7

Srednja tretjina

43

29

Obrambna tretjina

50

61

Nafta 1903 je največ žog pridobila na svoji obrambni tretjini, vendar je bila uspešna tudi v
srednji tretjini igrišča, saj so pridobili žogo kar v 43 primerih. V napadalni tretjini so žogo
osvojili le štirikrat, vendar so drugi gol na tekmi dosegli po odvzeti žogi na svoji napadalni
tretjini. Nasprotna ekipa je bila tudi najuspešnejša v svoji obrambni tretjini, 29 žog so pridobili
na srednji tretjini in sedem žog na napadalni tretjini. Analiza je pokazala, da je bila ekipa Nafte
1903 boljša v srednji tretjini igrišča, saj je izgubila manj žog, vendar je bila slabša pri ohranitvi
žoge na napadalni tretjini.

Prejeti zadetki
Prvi gol za domačine je dosegel Nikola Tompa v 55. minuti. Po predložku z desne strani je bila
obramba Nafte 1903 neorganizirana, saj je ostal domači napadalec sam pred vratarjem
Valentičem. Iz približno osmih metrov je Tompa z udarcem iz prve žogo spravil v gostujoča
vrata. NK Odranci je svoj prvi zadetek dosegel po hitrem kontinuiranem napadu in po
predložku.
Drugi zadetek je znova dosegel Nikola Tompa, ki je bil uspešen v 85. minuti. Po predložku z
leve strani je bil napadalec domačinov uspešnejši od nasprotnikovih obrambnih igralcev in je z
udarcem z glavo premagal gostujočega vratarja. NK Odranci je drugi zadetek dosegel po
variabilnem napadu in po predložku.
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3.5 Opis tekme NK Nafta 1903 - NK Čarda

Datum tekme: 06.11.2016 ob 14.00
Kraj tekme: Lendava
Število gledalcev: 300
Glavni sodnik: Samo Veselič
Prvi pomočnik: Denis Horvat
Drugi pomočnik: Marcel Lahovič
Delegat: Danijel Žalik

Slika 5: Statistika tekme NK Nafta 1903 - NK Čarda.
Tabela 33
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

NOGOMETNA EKIPA
Zadetki
Število udarcev
Posest žoge (%)
Prekrški
Rumeni/rdeči kartoni
Koti
Prepovedani položaji

NAFTA 1903
3
22
57 %
8
3
11
3

NK ČARDA
2
9
43 %
17
3
3
0

V Lendavskem športnem parku sta se v dvanajstem krogu 3. slovenske nogometne lige vzhod
srečali ekipi NK Nafte 1903 in NK Čarde. Ekipa Nafte je bila še vedno na vrhu prvenstvene
razpredelnice, nasprotniki iz Martjancev pa so bili na šestem mestu. V tekmo so bolje krenili
domači, saj so si priigrali nekaj lepih priložnosti, vendar niso bili natančni pri zaključnih strelih.
Prvi zadetek na tekmi je dosegel Mitja Novinič v 42. minuti po strelu z bele točke, potem ko je
vratar Čarde Tim Litrop naredil prekršek nad Adamom Zagorcem v kazenskem prostoru.
V drugem polčasu je za povišanje rezultata poskrbel Adam Zagorec v 58. minuti. Po lepem
kontinuiranem napadu je Žan Horvat podal povratno žogo Zagorcu, ki je znotraj kazenskega
prostora iz prve zaključil in premagal gostujočega vratarja. Nekaj minut zatem so gostje znižali
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rezultat na 2:1, potem ko je Rok Bencik z lob strelom premagal vratarja Valentića po
protinapadu NK Čarde. V 61. minuti se je po hitrem protinapadu med strelce vpisal Milko
Kovač, vezni igralec Nafte. Na napadalni polovici Nafte je Žan Horvat prestregel podajo, z
dvema hitrima globinskima podajama se je Kovač sam znašel pred vratarjem Litropom in žogo
usmeril mimo njega v gol. Gostujoča ekipa je zadela v 81. minuti po predložku iz kota in tako
je Aljoša Cipot postavil končni rezultat tekme 3:2.

3.5.1 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v napadu na tekmi proti NK Čarda
Tabela 34
Vrste napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NAFTA 1903
4
8
4
7
23

NK ČARDA
1
1
2
6
10

Nafta 1903 je ustvarila več napadov kot njen nasprotnik. Izpeljali so štiri kontinuirane napade,
osem hitrih kontinuiranih napadov, štiri variabilne napade in sedem protinapadov. Nasprotna
ekipa je ustvarila največ priložnosti po protinapadih. Z analizo tekme smo ugotovili, da ekipa
Nafte nasprotnikom ni dovolila ustvariti veliko kontinuiranih in hitrih kontinuiranih napadov,
saj so veliko takšnih napadov zaustavili sredi igrišča, vendar so bili površni in neorganizirani
pri prekinitvi protinapadov.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 35
Število udarcev na vrata glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
Udarec z razdalje 30 m ali več
SKUPAJ

NAFTA 1903
8
11
3
22

NK ČARDA
4
4
1
9

Ekipa iz Lendave je imela dvakrat več strelov proti vratom nasprotnega moštva kot ekipa iz
Martjancev. Osem strelov so udarili znotraj kazenskega prostora, enajst strelov so sprožili izven
kazenskega prostora, trije streli pa so bili usmerjeni proti vratom iz razdalje več kot 30 metrov.
Gostujoča ekipa je imela po štiri udarce znotraj in izven kazenskega prostora, enkrat pa je
izvedla strel iz večje razdalje. Iz tabele je razvidno, da je gostujoča ekipa dopuščala streljati
nogometašem Nafte 1903, medtem ko domači igralci nasprotniku niso dovolili velikokrat
ogroziti svojih vrat. Vsi zadetki na tekmi so bili doseženi znotraj kazenskega prostora
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Analiza natančnosti udarcev
Tabela 36
Natančnost udarcev na vrata

NAFTA 1903

NK ČARDA

Udarec v okvir gola

8

4

Udarec mimo gola

11

4

Blokiran udarec

3

1

SKUPAJ

14

9

Analiza rezultatov je pokazala, da je imela ekipa NK Nafta 1903 na tekmi več strelov kot
nasprotnik iz Martjancev. Skupaj so sprožili proti vratom štirinajstkrat, od tega je bilo osem
udarcev usmerjenih v okvir gola, enajst strelov je šlo mimo gola, trije udarci pa so bili blokirani
s strani nasprotnikov. V primerjavi z nasprotnikom je Nafta pustila manj možnosti za udarce na
vrata, gostje so sprožili le devet strelov, štirje udarci so bili usmerjeni v okvir gola, štirje mimo
gola, en udarec pa je bil blokiran.

Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča
Tabela 37
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča

NAFTA 1903

NK ČARDA

Z leve strani (%)

7 (32 %)

0

Z desne strani (%)

12 (54 %)

7 (78 %)

Po sredini (%)

3 (14 %)

2 (22 %)

Lendavska ekipa je ustvarila največ priložnosti na desni strani igrišča (54 %), 32 % priložnosti
je bilo ustvarjenih na levi strani in samo tri priložnosti so bile ustvarjene sredi igrišča. NK
Čarda si je 78 % priložnosti ustvarila na desni strani igrišča in 22 % v sredini, nobene priložnosti
si niso ustvarili na levi strani. Ugotovili smo, da so bili domačini dobro organizirani na levi
strani igrišča, saj gostom ni uspelo ustvariti nobene priložnosti na tisti strani.

Način doseganja zadetkov
Prvi zadetek je za ekipo NK Nafta 1903 dosegel Mitja Novinič v 43. minuti. Novinič je bil
natančen iz enajstmetrovke, ki jo je sodnik dosodil po prekršku vratarja Litropa v kazenskem
prostoru. Nafta je dosegla svoj prvi zadetek po enajstmetrovki.
Drugi zadetek je dosegel Adam Zagorec po dolgem napadu in po povratni podaji Žana Horvata
z leve strani. Zagorec je neovirano streljal s približno desetih metrov in z natančnim strelom v
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desni spodnji kot premagal vratarja gostujoče ekipe. Drugi gol je Nafta dosegla po
kontinuiranem napadu in po povratni podaji.
Tretji zadetek je dosegel Milko Kovač v 61. minuti. Žan Horvat je pridobil žogo v posest na
napadalni polovici Nafte in podal žogo Zagorcu, ki je nato z globinsko podajo zaposlil Kovača.
Milko Kovač se je sam znašel pred vratarjem Litropom in z natančnim strelom mimo njega
dosegel še tretji zadetek. Nafta je svoj tretji gol dosegla po protinapadu in po globinski podaji .

3.5.2 Značilnosti igre NK Nafta 1903 v obrambi na tekmi proti NK Čarda
Dvoboji
Tabela 38
Število uspešno dobljenih dvobojev

Z izbijanjem
S podrsavanjem
S potiskanjem
Dvoboji v zraku
SKUPAJ

NAFTA 1903
21
6
9
16
52

NK ČARDA
7
12
5
12
36

Po analizi dvobojev smo ugotovili, da je Nafta 1903 uspešno dobila več dvobojev kot njeni
nasprotniki. Na tekmi so igralci Nafte dobili 52 dvobojev, od tega 21 z izbijanjem, šest s
podrsavanjem in devet s potiskanjem. Domači so bili uspešnejši tudi v dvobojih, ki so se
odvijali v zraku, dobili so jih kar 16. Gostujoča ekipa je od svojih nasprotnikov dobila le več
dvobojev s podrsavanjem, in sicer dvanajst. Iz analize posnetkov je bilo razvidno tudi, da so
bili domači igralci v medsebojnih dvobojih bolj zbrani.

Pridobitev žoge v posest
Tabela 39
Pridobitev žoge v posest

Napačna podaja (žoga nasprotniku, lovljenje
vratarja, žoga v avt) (%)
Prestrežena podaja (%)
Napaka nasprotnika (neuspešno preigravanje,
neuspešno zaustavljanje žoge) (%)
Nedovoljen položaj (%)
Strel na gol ali mimo gola (%)
Prekršek ali roka (%)
SKUPAJ

NAFTA 1903

NK ČARDA

35 (49 %)

33 (38 %)

16 (22 %)

14 (16 %)

9 (13 %)

16 (18 %)

0
6 (8 %)
6 (8 %)
72

3 (3 %)
17 (20 %)
4 (5 %)
87
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Nafta 1903 je v 49 % dobila žogo v posest po napačni podaji nasprotnika, 22 % žog so prestregli
in v 13 % primerih je bila žoga pridobljena po individualni napaki nasprotnika. Gostje na celotni
tekmi niso bili v prepovedanem položaju. Domačini so do posesti žoge prišli šestkrat po strelu
na gol ali mimo gola, šestkrat pa so pridobili posest nad žogo po prekršku ali roki nasprotnika.
NK Čarda je največkrat dobila žogo v posest po napačni podaji nasprotnika (38 %) in po strelu
na gol ali mimo gola (20 %). Ekipa iz Lendave je na tekmi naredila bistveno več individualnih
napak (16) kot nasprotnik iz Martjancev.

Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča
Tabela 40
Pridobitev žoge v posest glede na tretjino igrišča

Napadalna tretjina

NAFTA 1903
10

NK ČARDA
1

Srednja tretjina
Obrambna tretjina

47
39

18
78

Z analizo je bilo ugotovljeno, da je Nafta 1903 največkrat pridobila žogo na srednji tretjini
igrišča, kar kaže na to, da je bila zelo agresivna in dobro organizirana v svoji vezni vrsti in ni
dovolila, da nasprotnik razvije daljše napade. V obrambni tretjini so odvzeli nasprotniku 39
žog, deset žog pa je bilo pridobljenih v napadalni tretjini. NK Čarda je enkrat pridobila žogo v
posest v svoji napadalni tretjini; iz tega lahko sklepamo, da je bila ekipa Nafte zelo pozorna pri
podajah v svoji obrambni tretjini. Gostujoča ekipa je največ žog pridobila na svoji obrambni
tretjini, razvidno je bilo tudi, da so nasprotnikom dovolili na svoji polovici organizacijo daljših
napadov.

Prejeti zadetki
Nafta 1903 je v 50. minuti izvajala kot iz desne strani, po predložku so gostujoči igralci prišli
do žoge in s hitrimi globinskimi podajami prišli v svojo napadalno tretjino. Po predložku z
desne strani je Rok Bencik z lob udarcem premagal domačega vratarja. Gostujoča ekipa je do
prvega zadetka prišla po protinapadu in po predložku.
Drugi zadetek za NK Čardo je dosegel Aljoša Cipot v 81. minuti. Gostujoča ekipa je izvajala
kot na desni strani, po predložku je bil Cipot neoviran pred vrati domačinov in je podaljšal žogo
z glavo v levi spodnji kot. NK Čarda je prišla do drugega zadetka po predložku.
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4. PREVERJANJE HIPOTEZ
Hipotezo 1, kjer trdimo, da v posesti žoge ni razlik med NK Nafto in nasprotniki, zavrnemo.
Nafta 1903 je imela v večini tekem, ki smo jih analizirali, pogosteje v posesti žogo kot njeni
nasprotniki, le na tekmi z NŠ Mura temu ni bilo tako.
Hipotezo 2, kjer trdimo, da v številu strelov ni razlik med NK Nafto in nasprotniki, zavrnemo.
Nafta 1903 je dosegla na štirih tekmah več strelov od svojih nasprotnikov, le na tekmi proti NŠ
Muri manj.
Hipotezo 3, kjer trdimo, da v številu dobljenih dvobojev ni razlik med NK Nafta in nasprotniki,
zavrnemo. Nafta 1903 je imela na vseh tekmah, ki smo jih analizirali, večje število dobljenih
dvobojev od svojih nasprotnikov.
Hipotezo 4, kjer trdimo, da v številu protinapadov ni razlik med NK Nafto in nasprotniki,
zavrnemo. Nafta 1903 je imela na vseh tekmah, razen na tekmi proti NŠ Mura, večje število
protinapadov od svojih nasprotnikov.
Hipotezo 5, kjer trdimo, da v številu storjenih prekrškov ni razlik med NK Nafta in nasprotniki,
zavrnemo. Nafta 1903 je imela na vseh tekmah manj prekrškov od svojih nasprotnikov.
Hipotezo 6, kjer trdimo, da v številu kotov ni razlik med NK Nafto in nasprotniki, zavrnemo.
Nafta 1903 je imela na vseh tekmah, razen na tekmi proti NŠ Mura, večje število kotov od
svojih nasprotnikov.
Hipotezo 7, kjer trdimo, da doseže NK Nafta največ golov znotraj kazenskega prostora,
potrdimo. Nafta 1903 je na petih tekmah dosegla štirinajst zadetkov, od tega devet znotraj
kazenskega prostora.
Hipotezo 8, kjer trdimo, da NK Nafta v povprečju sproži več kot 15 strelov na gol, zavrnemo.
Nafta 1903 ne tekmah v povprečju sproži manj kot 15 strelov na gol.
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5. ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil, da na podlagi opazovanih spremenljivk ugotovimo značilnosti
igre NK Nafta 1903 v jesenskem delu sezone 2016/17 v 3. slovenski nogometni ligi vzhod.
Analizirali smo pet tekem, analizo pa smo razdelili na značilnosti igre v napadu in v obrambi.
Nogometni klub Nafta 1903 je imel v povprečju večkrat v posesti žogo od svojih nasprotnikov
in je igral napadalnejšo igro, saj je ustvaril večje število napadov. Igra Nafte 1903 je temeljila
na hitrih kontinuiranih napadih po krilnih položajih, po le-teh pa so sledile povratne podaje ali
predložki v kazenski prostor, kjer je Nafta dosegla tudi največ zadetkov. Za Nafto 1903 je bilo
značilno še veliko število protinapadov na posamezni tekmi, po katerih so poskušali priti do
hitrega zaključka po izgubljeni žogi nasprotnika.
Pri analizi igre v napadu smo ugotovili, da je imela Nafta 1903 veliko število udarcev znotraj
kazenskega prostora, kar kaže na dobro izpeljane napade, v katerih so nasprotnika »izigrali« in
uspešno zaključili s strelom znotraj 16-metrskega prostora. Nafta 1903 je poskušala s
pogostejšo posestjo žoge in hitrimi kontinuiranimi napadi potisniti nasprotnika na njegovo
obrambno polovico, da se zgosti prostor pred kazenskim prostorom in tako laže pride do podaj
in predložkov po krilnih položajih. Največ priložnosti so si igralci Nafte ustvarili na levi strani
igrišča in najmanj so poskušali priti do priložnosti po sredini. Zelo malo so poskušali ogroziti
vrata nasprotnikov z večjih razdalj. Ugotovili smo, da je Nafta 1903 dosegla največ golov
znotraj kazenskega prostora. Uspešno so izvedli tudi dve enajstmetrovki. V povprečju je imela
ekipa Nafte večje število kotov in manjše število prekrškov od svojih nasprotnikov. Nafta 1903
je imela na vseh tekmah, razen ene, žogo več časa v posesti od nasprotne ekipe.
Pri analizi igre v obrambi smo ugotovili, da je pridobila Nafta 1903 največ žog v svoji obrambni
tretjini, veliko žog so si člani ekipe priigrali tudi v srednji tretjini igrišča. Malo je bilo odvzetih
žog v napadalni tretjini, kar kaže na to, da je bila Nafta 1903 v obrambi postavljena nekoliko
bolj nazaj, vendar je nasprotniku poskušala prekiniti napade že na sredini igrišča. Nafta 1903
je največkrat pridobila žogo v posest po napačni podaji nasprotnika, vendar je veliko žog tudi
prestregla. V povprečju je ekipa prejela en zadetek na tekmo, saj je na petih tekmah prejela pet
zadetkov. Obramba je bila dobro organizirana, saj nasprotniku ni omogočala organizirati
daljših napadov in ga zavirala pri razvijanju njegove igre. Največ težav se je pojavljalo v
obrambi po tem, ko je bila razredčena in manj številčna pri izgubljenih žogah v napadu ali v
sredini. Tudi nasprotniki so izvedli največ napadov po protinapadih. Enako velja za zadetke:
največ zadetkov so prejeli po protinapadu nasprotnikov, potem ko je bila obramba
neorganizirana. Nasprotniki so dosegli največ zadetkov znotraj kazenskega prostora. Veliko
število žog so prav tako pridobili po uspešnih dvobojih. Uspešni so bili v dvobojih z izbijanjem
in v dvobojih v zraku. Nafta 1903 je bila močna v zraku, saj ima nekaj visokih obrambnih in
veznih igralcev, ki so bili uspešni pri igri z glavo.
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