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IGRALNA UČINKOVITOST REPREZENTANC NA EVROPSKEM
ŽENSKEM MLADINSKEM PRVENSTVU 2017 V CELJU
Nikita Privšek
IZVLEČEK
Namen in cilji: Namen magistrske naloge je ugotoviti razlike v igralni učinkovitosti med
slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami na evropskem ženskem mladinskem prvenstvu
2017 v Celju. Cilj je bil zbrati uradne podatke vseh odigranih tekem in jih statistično obdelati. S
pomočjo dobljenih rezultatov smo želeli prikazati pri katerih parametrih igralne učinkovitosti se
pojavljajo statistično značilne razlike med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.
Opravljena je bila tudi analiza iz kvalitativnega vidika.
Metodologija: Na spletni strani Evropske rokometne zveze smo zbrali uradne podatke z vseh
odigranih tekem in jih analizirali. Vzorec vseh tekem je predstavljal 7 tekem, ki jih je odigrala
slovenska reprezentanca na evropskem ženskem mladinskem prvenstvu 2017 v Celju. Iz uradne
statistike smo izbrali 18 spremenljivk, ki smo jih razdelili na parametre, povezane z aktivnostmi v
napadu in na parametre, povezane z aktivnostmi v obrambi. Iz izbranih parametrov smo
izoblikovali hipoteze, ki smo jih v nadaljevanju poskušali potrditi oz. ovreči. S pomočjo
računalniškega programskega paketa za statistiko (SPSS), smo za vse parametre izračunali
osnovne statistične značilnosti in testno statistiko. Glede na rezultate testa normalnosti
porazdelitve in homogenosti varianc , smo nadaljevali s t.i. testom za neodvisne vzorce ali MannWhitneyevim testom, ugotavljali razlike med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.
Kvalitativno analizo smo opravili s pomočjo pridobljenih videoposnetkov vseh 7 tekem.
Ugotovitve dela: Obstajajo statistično značilne razlike med slovensko reprezentanco in njenimi
tekmicami pri naslednjih parametrih: skupno število strelov, število golov s krilnih položajev,
število golov s črte 9 metrov, število tehničnih napak in število rumenih kartonov. Prav tako so
razlike v modelu igre slovenske reprezentance v primerjavi z njenimi tekmicami na tem prvenstvu.
Če generaliziramo rezulate ugotavljamo, da slovenske igralke manj kot večina tekmic uporabljajo
strele iz razdalje in pri obrambni različici 6:0 uporabljajo manj izrazitih izpadanj na napadalke v
globino.

Key words: handball, Women’s European Youth Championship 2017 in Celje, play efficiency,
test statistics, statistically significant differences, Slovenian national team, competitors,
qualitative analysis.
PLAY EFFICIENCY OF NATIONAL TEAMS AT WOMEN’S EUROPEAN YOUTH
CHAMPIONSHIP 2017 IN CELJE
Nikita Privšek
ABSTRACT
Purpose and goals: The purpose of this Master Thesis is to figure out the differences in play
efficiency between Slovenian national team and their competitors at Women’s European Youth
Championship 2017 in Celje. The goal was to collect official data of all the matches and to
statistically analyse it. With the help of end results, we wanted to show, in which parameters of
play efficiency can we get statistically significant differences between Slovenian national team
and their opponents. We also made a qualitative analysis in the second half of this Master Thesis.
Methodology: We collected the data of all the played games with the help of European Handball
Federation’s website and then we analysed it. Our sample consisted of 7 championship matches,
played by Slovenian team at Women’ European Youth Championship 2017 in Celje. With the help
of official statistics we chose 18 variables and divided them into parameters that were connected
with offence activities and those that were connected with defence activities. With the help of
chosen parameters we formed a few hypothesis that we later on confirmed or rejected. We analysed
the data using computer statistics software program (SPSS) – calculated all the parameters’ basic
statistical characteristics and test statistics. Based on the results of normality distribution test and
homogeneity of variance, we continued with the T-test for independent samples or Mann-Whitney
test with the help of which we wanted to figure out the differences among the Slovenian national
team and their competitors. We made qualitative analysis by watching videos of all 7 matches.
Findings: We found out statistically significant differences between Slovenian national team and
other competitors among the following parameters: the total number of shots, the total number of
goals from the wing position, the total number of goals from the nine meter line, the number of
technical errors and the number of yellow cards. We also noticed the differences in the model of
the play between Slovenian team and other competitors at this European Championship. We
found out the main difference in the model of the game between Slovenian team and other
competitors was in the number of shots from the distance. Slovenian team didn’t manage to
shoot as much from the distance as the other teams did and in the interpretation of the 6:0 system
concept in wich other teams played more offensive variation of 6:0 system than Slovenian team.
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1. UVOD
Rokomet je eden izmed najbolj dinamičnih, popularnih in atraktivnih ekipnih športov na svetu, ki
ga igra več kot 15 milijonov ljudi v 140 različnih državah. Popularnost rokometa je še vedno
najvišja v Evropi, hkrati pa njegova priljubljenost zelo hitro narašča tudi v Aziji in Afriki.
Hitrost in dinamičnost igre zahteva od igralca dobro fizično pripravljenost. Konstantni skoki, teki
in meti ustvarjajo visoko intenziteto skozi celoten čas rokometne tekme. Edinstvenost tega športa
pa je zagotovo ta, da je s samo igro povezano ogromno taktike, strategij in reševanja problemov
posameznih igralcev. Uspešno skupno sodelovanje v interakciji z individualnimi človeškimi
idejami naredi ta šport še atraktivnejši za gledalce, od igralca pa poleg odlične fizične
pripravljenosti zahteva tudi dobro psihično in mentalno pripravljenost.
V Sloveniji velja rokomet za enega izmed bolj razvitih športov. Po uspehih na mednarodni ravni
je verjetno celo najuspešnejši slovenski šport. Zagotovo to velja v konkurenci moštvenih športov.
Uspešnost športne panoge se že od nekdaj vrednoti preko različnih dejavnikov. Mednarodna
primerljivost je gotovo ena izmed njih, predvsem uspehi na velikih tekmovanjih reprezentanc ,
klubov in permanentno uvrščanje mladih reprezentanc na velika tekmovanja, pa so eni izmed
glavnih dejavnikov za uspešnost te panoge pri nas (Bon, 2005).
V sezoni 1991/1992 je bilo odigrano prvo državno prvenstvo v samostojni Sloveniji, prvi državni
prvaki so bili med moškimi Rk Celje Pivovarna Laško in med ženskami Belinka Olimpija. Nastale
so državne reprezentance, ki so začele nastopati na svetovnih in evropskih tekmovanjih. Moška
reprezentanca je kot prva slovenska reprezentanca osvojila bronasto medaljo na Sredozemskih
igrah 1993, njen največji uspeh pa sta zagotovo srebrna medalja na evropskem prvenstvu leta 2004
v Sloveniji in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017. Uvrstitev leta 2000
na olimpijske igre v Sydneyu, 2004 na olimpijske igre v Atenah in 2016 na olimpijske igre v Riu
de Janeiru, predstavljajo tudi največje uspehe moškega slovenskega rokometa. Ženska rokometna
reprezentanca je osvojila bronasto medaljo na Sredozemskih igrah leta 1997 in še isto leto
nastopila na 13. svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Prav tako se je reprezentanca kvalificirala tudi
na svetovna prvenstva v Italiji 2001, na Hrvaškem 2003, Rusiji 2005 in Franciji 2017 ter na
evropska prvensta 2002 na Danskem, 2004 na Madžarskem, 2006 na Švedskem, 2008 v
Makedoniji, 2010 na Norveškem in Danskem ter 2016 na Švedskem. Najuspešnejša slovenska
kluba v državnem prvenstvu in v evropskih tekmovanjih pa sta do danes še vedno Celje Pivovarna
Laško (zmagovalec lige prvakov v sezoni 2003/2004) in Krim Mercator (zmagovalec lige prvakinj
v sezonah 2000/2001 in 2002/2003).
Omeniti pa je potrebno tudi uspehe mlajših reprezentanc, ki so se in se še vedno redno uvrščajo na
velika tekmovanja, zraven pa je že kar nekaj generacij doseglo vidne uvrstitve. Moška mladnska
reprezentanca se je na evropska prvenstva uvrstila skoraj v vseh letih od leta 1996, ko so se začela
evropska prvenstva izvajati tudi za mladinske reprezentance. Nastopila ni samo na prvenstvih leta
1996 in 1998, domov so mladinci do sedaj prinesli medalje iz štirih evropskih prvenstev. Leta
2002 srebro, 2004 bron, 2010 bron in tudi 2012 bron. Prav tako so moške mladinske reprezentance
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poleg rednega uvrščanja na svetovna prvenstva domov prinesla kar dve bronasti medalji iz
svetovnih prvenstev v letu 2003 in 2009. Zagotovo moramo omeniti zlato medaljo moške kadetske
reprezentance na olimpijskih igrah mladih v Nanjingu leta 2014, ki velja za izjemen uspeh. Kadeti
pa imajo iz svetovnega prvenstva leta 2015 še srebrno medaljo. Pri dekletih pa se lahko pohvalimo
s šestim mestom z mladinskega evropskega prvenstva leta 2007 in petim mestom na kadetskem
evropskem prvenstvu leta 2015. Ženske reprezentance, tako v članski kot tudi v mlajših selekcijah,
medalj z velikih tekmovanj še nimajo. Pri ženskah imamo do sedaj le tri medalje, dva brona in eno
srebro, vse tri medalje je slovenska ženska reprezentanca prinesla iz Sredozemskih iger, ki pa ne
sodijo med največja rokometna tekmovanja . Tudi sama uvrščanja na velika tekmovanja so pri
dekletih precej manj pogosta kot pa pri fantih, ki praktično nimajo veliko neuvrstitev na evropska
in svetovna prvenstva.
Na reprezentančnem nivoju se torej selekcije začnejo s kadeti, ki preidejo v mladince in mladinke,
kasneje pa najboljši posamezniki in posameznice v člansko reprezentanco Slovenije. Prav te mlajše
reprezentančne selekcije so, podobno kot na državnem nivoju, osnova in temelj, na katerem se
gradi prihodnost rokometa na mednarodnem nivoju. Brez dobrega zaledja mladih rokometašev in
rokometašic se nobena država ne more obdržati v vrhu evropskega in svetovnega rokometa.
Uspešnost slovenskega rokometa najverjetneje izhaja predvsem iz dobrega strokovnega dela z
mladimi.

1.1 STRUKTURA ROKOMETNE IGRE
Zaradi kompleksnega sistema gibanj, cikličnega in acikličnega tipa, uvrščamo rokomet med
polistrukturne kompleksne športne panoge. Strukturiran je iz mnogih individualnih elementov, ki
jih izvajajo igralci in se med igro na zapleten način pojavljajo pri sodelovanju s soigralci in v
konfliktu z nasprotniki. Med sodelovanjem s soigralci in oviranju tega sodelovanja s strani
nasprotnikov, prihaja tako do pojavljanja različnih značilnih in neznačilnih strukturnih situacij, ki
jih igralci rešujejo na svoje načine (Šibila, Bon in Pori, 2006).
Rokometno igro delimo na faze in dele. Osnovna klasifikacija obsega delitev igre na dve glavni
fazi:



Faza obrambe - pri fazi obrambe ima žogo v rokah nasprotnik, moštvo se brani in poskuša
preprečiti nasprotniku, da bi dosegel zadetek.
Faza napada - ekipa želi doseči zadetek in ima žogo v svojih rokah.

Šibila idr. (2006) pravijo, da se faza obrambe deli na dve podfazi:




Podfaza vračanja v obrambo, kjer se igralci poskušajo vračati v obrambo organizirano, da
bi preprečili protinapad nasprotnika in možnost hitrega zadetka, ter čimprejšna postavitev
moštva v consko ali kombinirano branjenje.
Podfaza branjena s consko ali kombinirano obrambo ter z osebno obrambo.
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Prav tako, delimo fazo napada na dve podfazi:




Podfaza protinapda, ki pa je lahko individualen, ekipni ali moštveni. V modelu sodobnega
rokometa poznamo t.i. podaljšani protinapad, ki ga poskušajo igralci izvesti takrat, ko se
je nasportno moštvo že vrnilo v obrambo, vendar še ni uspelo popolnoma oblikovati conske
ali kombinirane obrambne postavitve.
Podfaza napada na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev.

Ivančič (2007) pravi, da je razdelitev igre na posamezne faze ključnega pomena, saj lahko tako
celotno igro podrobno analiziramo. S pomočjo pridobljenih rezultatov tovrstnih analiz lahko
pridemo do pomembnih in natančnih spoznanj, ki nam omogočijo dopolnjevanje tehničnotaktičnih znanj v posameznih fazah igre.
Posamezna moštva so uspešna predvsem takrat, kadar vsi igralci, ki stopijo v igro, do potankosti
poznajo in obvladajo vse zgoraj naštete podfaze. Pri mlajših kategorijah lahko hitro opazimo
določene pomankljivosti pri posameznih podfazah, ki jih lahko igralci tudi prinesejo s seboj v
mladinske in članske kategorije. Trener mora zato svoje moštvo ves čas opozarjati in naučiti, da
so vse štiri podfaze enako pomembne in da le uporaba vseh štirih lahko pripelje do končnega
uspeha (Radojkovič, 2013).
Strukturne elemente rokometne igre imenujemo tudi tehnično-taktične prvine. Tehnične zato, ker
jih izvajajo po deločenih kinematičnih (biomehaničnih) zakonitostih, ki omogočajo optimalno
izvedbo. Taktične pa predvsem zato, ker se izvajajo z določenim taktičnim namenom (pravilna
podaja ali strel sta kompleksno tehnično-taktični nalogi). Tehnika in taktika izvajanja posameznih
elementov sta v igri neločljivo povezani, zato ju v praksi največkrat obravnavamo enotno. V teoriji
pa ju ravno zaradi boljšega razumevanja in vpogleda v celotno strukturo rokometne tehnike in
taktike obravnavamo kot ločena vsebinska dela. Sistematična klasifikacija tehnike in taktike, ter
podroben vpogled v strukturo rokometne igre, omogočata trenerju lažje učenje in načrtovanje
vadbe. Največ treninga je potrebno posvetiti kompleksno tehnično-taktični- kondicijski pripravi in
manj izoliranim delom vseh treh vidikov, ne smemo pa zanemariti pomena psihosocilane in druge
priprave, ki so predvsem pri vrhunskih ekipah ključnega pomena (Šibila, idr. 2006).
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Slika.1. Grafični prikaz strukture rokometne tehnike in taktike (Šibila, idr. 2006).

1.2 ZNAČILNOSTI SODOBNEGA ROKOMETA
Arvidson, (2005) je v svojem članku zapisal, da bo rokomet v prihodnosti po vsej verjetnosti še
hitrejši. Danes lahko vidimo, da hitri začetni meti silijo obrambne igralce, da so čim hitrejši v fazi
branjenja, kar pomeni, da ni več toliko časa za menjavanje igralcev v fazi obrambe. Redki so
igralci, ki so jih včasih poznali kot le obrambne specialiste, saj ravno hiter način igranja zahteva
visoko fizično pripravljenost in onemogoča menjavanje igralcev v fazi vračanja v obrambo.
Rokomet se nenehno spreminja in razvija. Spremenilo se je veliko pravil, igra je hitrejša in bolj
dinamična, ekipe pa uporabljajo tudi drugačne tehnično-taktične prvine igre. Bon in Tomazini
(2007) sta mnenja, da je prav hitrost največkrat omenjeni termin v sodobnem rokometu. Ekipe
želijo igrati hiter rokomet s skrajšano fazo napada in posledično povečevanja števila napadov na
tekmo in doseganja večih zadetkov. Prav tako je Bilge, (2012) v svojem članku zapisal, da
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predvsem vrhunske ekipe danes posvečajo vse več pozornosti hitremu izvajanju protinapadov in
poskušajo ohranjati hitrost igre tudi na postavljeno obrambo.
Največja novost sodobnega rokometa, ki jo lahko danes vidimo na skoraj vsaki tekmi evropskega
klubskega tekmovanja, EHF Champions league in tudi na vseh večjih tekmovanjih v posameznih
reprezentacah, je igranje v napadu s sedmimi igralci ob odsotnosti vratarja na golu. Še pred leti so
se trenerji odločali za takšno taktiko napadanja le ob izključitvi enega izmed igralcev, da so tako
nadomestili izključenega igralca in bili številčno enakovredni z nasprotnim moštvom, danes pa se
trenerji odločajo za igranje s sedmimi igralci v polju, kjer ponavadi napad sestavljata dva krožna
napadalca in omogočata zunanjim igralcem, da lažje pridejo do čiste situacije za doseganje
zadetka. Tovrsten način igranja še povečuje hitrost igre in posledično privede do večjega števila
zadetkov, saj lahko igralci ali pa tudi vratar ob prepočasnem vstopu nasprotnega vratarja nazaj v
igro, pridejo do meta in v velikih primerih tudi do zadetka na prazen gol.

1.2.1 SODOBNI MODEL IGRE
V sodobnem rokometu se faza napada in faza obrambe vse hitreje izmenjujeta.
Rokometna igra je v zadnjih letih napravila velik razvojni premik, kar je razvidno predvsem iz
naslednjih dejstev (Šibila, 2002):





igralci več in hitreje tečejo,
vedno več je novih ali izpopolnjenih tehničnih in taktičnih elementov,
večje je povprečno število napadov in zadetkov,
manj je izgubljenega časa, ko se v igri nič ne dogaja.

Vse to je predvsem posledica sprememb pravil igre, velikega števila profesionalnih ali skoraj
profesionalnih klubov ter lig in pa vnašanja novih znanj v teorijo in prakso rokometnega treninga.
Sam model igre moštva je sestavljen iz osnovnih načel postavljanja, gibanja in sodelovanja
igralcev v obrambi in napadu, vsebovati pa mora tudi parametre učinkovitosti modela igre moštva.
Ustrezati mora modelnim razsežnostim moštva. Vsak model igre moštva je neposredno povezan z
ustreznimi modeli igralcev, z njihovimi značilnostmi in kvalitetami, ki igrajo na določenih igralnih
mestih, slednji pa z njihovimi modelnimi razsežnostmi (Radojkovič, 2013).
Sodobni model rokometnega moštva zahteva (Šibila idr., 2006).





Igralne vloge morajo biti natančno določene ter situacijsko, prostorno in časovno
opredeljene;
univerzalnost in sočasno specializacija igralcev- eno brez drugega v modernem rokometu
ni več mogoče, kajti igralci se med igro znajdejo v različnih strukturnih položajih, ki jih
morajo biti sposobni rešiti, ne glede na njihovo vrsto vloge in igralno mesto;
prenos težišča igre v napadu na različne oblike protinapada;
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v napadu krajši čas igre;
pri pripravi ali zaključku napada vključevanje igre nad vratarjevim prostorom;
več dejavnosti brez žoge v igri v napadu;
učinkovito vračanje v obrambo in hiter prehod v consko formacijo, z namenom preprečiti
strele iz razdalje.

Sodobni model rokometnega moštva tako ne temelji več na postavljenih obrambnih formacijah,
torej igri v postavljenem napadu proti že postavljeni obrambi, ampak veliko bolj na igri po
celotnem igrišču (kratki napadi, obvezen protinapad, globoke conske in kombinirane obrambe,
vračanje v obrambo ...).
Poglejmo ugotovitve M. Arvidsona glede pomembnosti igre v obrambi in iskanju pravih rešitev
za obrambne postavitve. Klasičen primer pomembnosti je ta, da si vedno v prednosti pred ostalimi
ekipami in poskušaš stvari početi drugače od ostalih, to naredi šport lepši in bolj atraktiven za
gledalce. Namesto, da poskušamo zbrati ustrezen obrambni sistem, je potrebno izbrati igralce in
razmišljati, kaj bi bilo najboljše za te igralce. Vključevanje specifičnosti posameznih igralcev je
pri izbiri taktike obrambe in napadanja ključ do uspeha (Arvidson, 2005).
Nekatere od glavnih karakteristik obrambe v prihodnosti (Arvidson, 2005):









Pobuda branilcev, da napeljujejo napadalce, da napadejo tam, kjer oni hočejo;
pritiskanje na igralca z žogo, da ga poskušamo usmeriti v smer, ki je slabša;
oteževanje podaj s pomočjo odvzemanja in prestrezanja in medsebojno pomaganje, kako
lahko napadalec napade in kam;
izogibanje situacijam ena proti ena;
nstavljanje pasti najslabšemu strelcu;
napadanje obrambnega igralca vsakokrat, ko imamo priložnost za to.
tekanje in gibanje ves čas, ko smo v bližini prostora, kjer bo žoga vstopila v našo cono;
čim več branilcev v področju, kjer se nahaja napadalec z žogo.

Glede na analize evropskih prvenstev 2004 in 2006, ter svetovnega prvenstva 2005 in olimpijskih
iger 2004 so dani tudi trendi igre v napadu (Sevim, 2006):











Izvajanje nepričakovanih podaj tudi v težkih situacijah;
izvajanje različnih podajalnih tehnik;
manjše število napak obvladovanja žoge povečuje možnosti za zmago;
povečane individualne sposobnosti igralcev pri obvladovanju žoge;
povečana učinkovitost podaj v težjih igralnih okoliščinah;
povečano število napadov na tekmo;
čas trajanja napadov se zmanjšuje;
pred strelom na vrata je izvedenih približno 4-5 podaj;
proti agresivnim obrambnim formacijam je več igre ena proti ena;
uporaba napadalnih formacij ena proti ena in dva proti dva za osnovno strategijo napadanja;
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napadanje s podaljšanimi protinapadi se povečuje;
kratka križanja zunanjih in krilnih igralcev;
zaradi hitrega igralnega tempa je končn rezultat višji;
tri proti tri in štiri proti dva napadalni sistemi.

Šibila, M., Bon, M., Mohorič, U. in Pori, P. (2014) so analizirali igro in razlike v izbranih tipičnih
igralnih parametrih, na petih zaporednih evropskih prvenstvih od leta 2002 do 2012. Njihova
analiza je pokazala, da se je število napadov značilno povečalo na vsakem prvenstvu od leta 2002.
Njihovi razultati prav tako kažejo, da je igra na povprečni tekmi postala res hitrejša z večjim
številom izvedenih napadov. Posledično je bilo doseženih tudi več zadetkov. Čas priprave napadov
se je skrajšal in igra je postala bolj individualna z manjšim številom asistenc. Kljub splošnemu
naraščanju hitrosti igre in številu napadov ter doseženih zadetkov kaže, da moštva še vedno na
velikih tekmovanjih raje igrajo bolj kontrolirane oblike napadov proti conski ali kombinirani
obrambi. Imajo pa ti napadi zelo kratko pripravljalno fazo, kjer se igralci zelo hitro odločajo za
strele, to pa je lahko posledica sprememb pravil igre, ki v zadnjih letih bistveno vplivajo na krajši
čas igre v napadu.

1.3 TEKMOVALNA UČINKOVITOST V ROKOMETU
Za večjo preglednost in razumevanje dogajanja med rokometno tekmo ter učinkovitostjo izvajanja
nekaterih aktivnosti, ki jih igralci med tekmo izvajajo v obrambi in napadu, je predstavljen eden
od možnih modelov tekmovalne učinkovitosti rokometašev (Šibila idr., 2006):




ABSULUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V NAPADU
 Procent uspešnosti strelov na vrata
o Strel iz mest zunanjih igralcev
o Strel izpred črte vratarjevega prostora:
- streli s krila
- streli iz protinapada
- streli po samostojnem prodoru
o Kazenski streli
 Število asistenc in izsiljenih napak nasprotnika
o Število asistenc
o Število izsiljenih napak
- za kazenski strel
- za izključitev
o Število izgubljenih žog zaradi tehničnih napak
ABSULUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V OBRAMBI
 Pozitivno (uspešno) obrambno delovanje
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o Število pridobljenih žog
- število pridobljenih žog v borbi za žogo
- število pridobljenih žog z blokiranjem strela
- število prestreženih žog
o Število izsiljenih prekrškov nasprotnika v napadu
 Negativno (neuspešno) obrambno delovanje
o Število prejetih golov
o Število povzročenih kazenskih strelov
o Število kazni
- 2 minuti
- diskvalifikacija
- izključitev do konca
ABSULUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST VRATARJEV
 PROCENT USPEŠNOSTI BRANJENJA
o Število branjenih strelov iz mest zunanjih igralcev
o Število branjenih strelov izpred črte vratarjevega prostora
o Število strelov s krila
o Število strelov s protinapada
o Število strelov iz kazenskega strela

1.4 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE- ORGANIZIRANOST IN SISTEMI TEKMOVANJ
Osnovni nosilci rokmetne dejavnosti pri nas kot tudi v svetu so rokometni klubi. V Sloveniji se vsi
klubi združujejo v Rokometno zvezo Slovenije (RZS), ki je bila ustanovljena leta 1949 v okviru
takratne Rokometne zveze Jugoslavije. Najvišji organ RZS je njena skupščina, sestavljena z enim
predstavnikom iz vsakega rokometnega kluba ali društva, ki je član RZS, treh predstavnikov Zveze
društev rokometnih sodnikov Slovenije, treh predstavnikov Združenja rokometnih trenerjev
Slovenije in predsednika RZS. Trenutno mesto predsednika Rokometne zveze Slovenije zaseda
Franjo Bobinac.
Organ, ki vodi RZS med dvema sejama skupščine, je predsedstvo, ki ima na svojem čelu
predsednika. Predsedstvo pa ima prav tako svoje organe in je operativno izvršilni organ skupščine
zveze, ki organizira in tudi vodi njeno delo v skladu s sklepi skupščine in pooblaastili, ki jih po
tem statutu ima. Omeniti je potrebno predvsem še strokovni svet kot enega izmed glavnih organov
predsedstva. Ukvarja se s strokovnimi problemi v rokometu in predlaga predsedstvu ustrezne
rešitve (Šibila, idr. 2006).
RZS je članica Evropske rokometne zveze (EHF) in Mednarodne rokometne zveze (IHF), ki
združuje 207 državnih rokometnih zvez iz vsega sveta. RZS je tudi članica Olimpijskega komiteja
Slovenije.
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V Sloveniji vse članske ekipe klubov tekmujejo v ligaškem in pokalnem tekmovanju, nekateri v
evropskih pokalih in nekateri klubi tudi v tako imenovanih regionalnih ligah. Prva državna liga v
ženski in moški članski kategoriji je najvišji tekmovalni razred. Zmagovalci v tem tekmovanju so
državni prvaki Slovenije in imajo pravico zastopati Slovenijo v evropskem tekmovanju državnih
prvakov, t.i. ligi prvakov. Prav tako pa si to pravico nastopanja v ligi prvakov pribori
drugouvrščena ekipa v ligi, naslednji dve najbolje uvrščeni ekipi pa si priborita pravico do
nastopanja v pokalu Evropske rokometne zveze (pokal EHF). Nivo nižje od prve državne lige
spada pri moških 1B državna liga, pri dekletih pa druga državna liga. Pri moških je organizirano
tudi tekmovanje v drugih ligah, kjer se prvi dve ekipi uvrstita v 1B državno ligo. V Sloveniji še
klubi tekmujejo v pokalnem tekmovanju, ki se igra na izpadanje, zmagovalna ekipa iz ene tekme
napreduje v naslednji krog. Pare izžrebajo, zmagovalec tekmovanja pa ima pravico nastopa v
evropskem tekmovanju pokalnih zmagovalcev (Šibila, idr. 2006).
Letos nastopa v prvi državni ligi za moške, 10 klubov, v 1B državni ligi za moške sodeluje 14
klubov in v 2. državni ligi za moške 11 klubov. Torej imamo v Sloveniji 35 klubov, ki nastopajo
v članski konkurenci. Pri ženskah so te številke nekoliko drugačne. V prvi državni ligi za ženske
nastopa 10 klubov. Pri ženskah imamo še 1.B državno ligo, kjer nastopa le 6 klubov. V ženski
članski konkurenci imamo tako le 16 delujočih klubov, te številke pa se hkrati vsako leto tudi
nižajo.
Na ligaški način so v Sloveniji organizirana tudi tekmovanja mladincev (igralci, stari do 21 let),
kadetov in kadetinj (igralci in igralke , stari od 15 do 17 let), starejših ter mlajših dečkov in deklic.
Mladinska liga se pri fantih in dekletih prav tako deli na 1. in 2. mladinsko ligo. Preostale lige pa
so v prvi fazi organizirane po ozemeljskem načelu, v sklepni fazi pa se najboljše ekipe srečajo na
finalnih turnirjih.

Slika 2. Logotip Rokometne zveze Slovenije (http://www.rokometna-zveza.si/si/).

1.5 EVROPSKA ROKOMETNA ZVEZA- ORGANIZIRANOST IN SISTEMI TEKMOVANJ
Evropska rokometna zveza (EHF) je bila ustanovljena 17. novembra 1991 v Berlinu in predstavlja
krovno organizacijo Evropskega rokometa. Trenutni predsednik zveze je Michael Wiederer, ki ji
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bo predsedoval vsaj do leta 2020. Sedež zveze se nahaja na Dunaju, zvezo pa danes sestavlja 50
državnih rokometnih zvez.
Stukturo EHF sestavljajo vse članice EHF, torej državne rokometne zveze, EHF kongres in
komisije. V okviru EHF deluje več komisij, med njimi arbitražna komisija, tekmovalna komisija
(CC), metodična komisija (MC) in kontrola. V pisarni EHF na Dunaju, ki neposredno izvaja vse
sklepe, ki jih sprejmejo na kongresih EHF in komiteja, poslujejo generalni sekretar, oddelek za
organizacijo, oddelek za komunikacijo, oddelek za tekmovanja in metodično razvojni oddelek.
EHF se poskuša osredotočiti na investiranje sredstev v razvoj rokometa kot športa na splošno, s
splošnimi cilji in optimizacijo projektov na izredno konkurenčnem športnem trgu, predvsem v
obliki prirejanja mednarodnih tekmovanj .
Časi v katerih živimo so zelo dinamični, zato se tako spreminjajo tudi dejavnosti EHF. Največji
izziv jim zagotovo predstavlja konstantno spreminjanje športnega tržišča in spreminjanje politične
strukture Evrope. Kljub temu pa je splošna usmeritev EHF ostala nespremenjena.
O organizaciji rokometnih tekmovanj v Evropi odloča Predsedstvo (executive board) EHF preko
svoje komisije za tekmovanja (CC). V okviru EHF se izvajajo vsa naslednja tekmovanja:













Evropsko prvenstvo za moške;
Evropsko prvenstvo za ženske;
Evropsko prvenstvo za mladince;
Evropsko prvenstvo za mladinke;
Kvalifikacije za moško mladinsko svetovno prvenstvo;
Kvalifikacije za žensko mladinsko svetovno prvenstvo;
Evropsko prvenstvo za igralce do 19 let (kadeti »YOUTH«);
Evropsko prvenstvo za kadetinje;
Evropski klubski pokali za moške (liga prvakov, pokal pokalnih zmagovalcev, pokal EHF
in pokal »challenge«);
Evropski klubski pokali za ženske (liga prvakinj, pokal pokalnih zmagovalcev, pokal EHF
in pokal mest;
Superpokal moški in ženske (evropsko prvenstvo za klube);
Evropske selekcije pri moških in ženskah.

Glavna dogodka pod okriljem EHF še vedno ostajata ženska in moška evropska prvenstva
(European Handball Championship) in liga prvakov (EHF Champions league), ki ostajata najbolj
gledana rokometna dogodka. Potrebno je še omeniti razne razvojne projekte, kot so rokomet na
mivki, rokomet v šolah in rokomet za invalide.
Evropska prvensta za ženske in moške so reprezentančna tekmovanja, ki potekajo vsaki dve leti
od leta 1994. Turnir prav tako služi kot kvalifikacije za uvrstitev reprezentanc na naslednje
Svetovno prvenstvo. Evropsko prvenstvo zagotovo predstavlja enega izmed najpomembnejših
rokometnih dogodkov za vsako izmed sodelujočih reprezentanc.
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Liga prvakov (EHF Champions league), je najpomembnejše in najmočnejše klubsko rokometno
tekmovanje na svetu, v moški in ženski konkurenci. Uradno ime za moško ligo prvakov je VELUX
EHF Champions league, saj je VELUX glavni sponzor postal že v sezoni 2010/2011. Tekmovanje
v obeh konkurencah poteka vsako leto. Pravico nastopanja imajo vsi klubi iz držav članic EHF
zveze, ki so osvojili v svojih državnih ligah, naslov državnega prvaka. Klubi so na začetku
razdeljeni v skupine, kjer vsak oddigra dve srečanji z vsako ekipo v skupini. Tekmovanje se vsako
leto zaključi s finalnim turnirjem, ki poteka čez vikend, na njem pa sodelujejo 4 najboljši klubi
tiste sezone, ki so se nanj uspeli uvrstiti po celem letu igranja številnih tekem. Pri ženskah v ligi
prvakinj sodeluje 16 ekip, pri moških pa kar 24.

Slika 3. Uradni logo moške lige prvakov
(http://www.ehfcl.com/).

Slika 4. Uradni logo ženske lige prvakov
(http://www.ehfcl.com/).

1.6 KVALITATIVNA IN KVANTITATIVNA ANALIZA
Rokometna igra postaja vedno bolj dinamična, hitrejša in atraktivnejša. Posledica tega je zagotovo
neprestano naraščanje števila individualnih, skupinskih in moštvenih tehnično-taktičnih
elementov, ki se s strani igralcev pojavljajo med igro. Za izkušene trenerje in ostale rokometne
strokovnjake, so nujno potrebne podrobne analize tekem. Za vse tiste malo manj izkušene pa je
ključenga pomena, da si z analizami pridobijo objektiven pogled v strukturo igre . V tekmovalnem
rokometu je potrebno neprestano analizirati morebitne slabosti in pomanjkljivosti svojega moštva
kot tudi nasprotnika. Takšne podrobne analize nam torej dajo določena poglobljena temeljna
znanja o rokometni igri in poleg slabosti in prednosti svoje ekipe ter nasprotnikove, omogočajo
lažje načrtovanje strategije in taktike za prihajajoče tekme (Ivančič, 2006).
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Rokometno tekmo lahko analiziramo iz različnih vidikov in na različne načine. Najpogostejše so
analize tehnično-taktičnih aktivnosti na tekmi. Najpogosteje gre v takšnih primerih za statistične
podatke, ki prikazujejo učinkovitost (izraženo v odstotkih) strelov na vrata, asistenc, pridobljenih
in izgubljenih žog, učinkovitost branjena vratarja, itd. Analize, pri katerih s pomočjo statističnih
podatkov ugotavljamo učinkovitost posameznih igralcev in vratarjev ter s tem tudi učinkovitost
posamezne ekipe na tekmah, imenujemo kvantitativne analize. Ivanc (2013), je v svojem
diplomskem delu zapisala, da nam statističnini podatki o pojavljanju različnih igralnih parametrov
bolj podrobno pokažejo samo dogajanje med tekmo. Hkrati trenerji na ta način pridobijo določen
vpogled v kakovost igranja celotne ekipe in posameznih igralcev.
Za zagotavljanje dovolj dobrih podatkov, s pomočjo katerih lahko trenerji opravijo različe
primerjave svoje ekipe z ostalimi, je zelo pomembno, da opravimo tovrstne analize igralnih
parametrov na vseh večjih rokometnih tekmovanjih (npr. evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo,
olimpijske igre). Potrebno je torej longitudinalno spremljanje, ki traja dlje časa, na ta način lahko
podatki služijo kot neke vrste model. Glede povprečne kakovosti reprezentanc so najbolj
homogena evropska prvenstva.
Analiza statističnih podatkov z različnih tekmovanj mora biti stalnica v strokovnem spremljanju
razvoja rokometne igre, zato so organizatorij tekmovanj dolžni organizirati zbiranje statističnih
podatkov za izbrane igralne parametre. Podatke za omenjene analize pa lahko dobimo na uradnih
spletnih straneh organizatorjev posameznih tekmovanj (EHF, IHF) (Šibila, 2009).
Poleg kvantitativnih analiz pa trenerji vse pogosteje uporabljajo t.i. kvalitativne analize rokometne
igre. Pri kvalitativnih analizah se ne ukvarjamo z obdelavo statističnih podatkov igralnih
parametrov igre, ampak poskušamo ugotoviti, katere so tipične skupne aktivnosti moštva, ki se
največkrat pojavljajo pri analizirani ekipi skozi posamezne tekme celotnih tekmovanj. S pomočjo
takšne obravnave poskušamo sklepati, katere so tovrstne aktivnosti, ki na koncu tvorijo del modela
igre ekipe v napadu ali v obrambi. Kadar hočemo pridobiti še podrobnejšo kvalitativno analizo, se
moremo poglobiti še v samo učinkovitost teh aktivnosti in njihovo pogostost izvajanja na
posameznih tekmah oziroma tekmovanju.
Danes v prvi državni rokometni ligi za ženske nastopa 10 klubov, na koncu sezone zadnji klub na
lestvici izpade in tekmuje naslednje leto v drugi slovenski ligi za ženske, klub, ki je zasedel prvo
mesto v drugi ligi pa dobi pravico nastopa v prvi državni ženski rokometni ligi. V drugi ligi nastopa
le 6 klubov, z vsakim letom kakšen izmed klubov v prvi ali drugi slovenski ženski rokometni ligi
preneha delovati, večinoma zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

1.7 ANALIZA STANJA V ŽENSKEM ROKOMETU
Rokomet je zagotovo eden izmed najbolj priljubljenih ekipnih športov za ženske pri nas in tudi v
Evropi. Vendar pa se tako kot pri ostalih športih, tudi pri rokometu srečujemo z ogromnimi
razlikami med moškimi in ženskami. Od popularnosti športa, gledanosti, predvajanja tekem s
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strani medijev, števila delujočih klubov s članskimi ekipami, do plačanosti igralk, kjer so razlike
v vrhunskem rokometu zelo velike.
V najmočnejši klubski ligi na svetu za ženske (EHF Champions league), nastopa 16 klubov.
Slovenski predstavnik v tem tekmovanju je RK Krim Mercator, ki edini v Sloveniji deluje na
profesionalni ravni in ima ambicije tudi izven državnega prvenstva. Prav tako nastopa 16 klubov
v ženskem tekmovanju EHF Cup, ki je po kakovosti nižje od EHF Champions league. Tukaj
nimamo svojega predstavnika, ravno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v ostalih delujočih
slovenskih klubih. RK Zagorje si je z drugim mestom v državi pridobil pravico do nastopa v tej
ligi, vendar pa se je zaradi prevelikih stroškov tekmovanja odpovedal nastopu. Tudi za tako
imenovani Challenge Cup, ki je še nivo nižje od EHF Cupa, velja enako. Med 16 klubi nimamo
nobenega kluba iz Slovenije. Vsako leto se finančne težave in pridobivanje spozorjev predvsem v
ženskem rokometu, nekoliko povečujejo. Že dejstvo, da smo še do sezone 2016/2017 imeli tudi
svojega predstavnika v nižjih evropskih tekmovanjih (RK Zagorje in ŽRK Mlinotest Ajdovščina),
kaže na to, da se stanje vsako leto slabša. Seveda pa to ne velja za vse evropske države, kjer
ponekod še vedno kar nekaj denarja namenijo ženskemu rokometu in doživljajo v zadnjih letih
vzpon v klubskem tekmovanju. Tukaj mislim predvsem na Romunijo, ki ima zelo močno in dobro
državno ligo, s 14 nastopajočimi klubi, ima pa tudi zmagovalca EHF Chmpions League za sezono
2015/2016 CSM Bucuresti.
Ena od takšnih držav v vzponu, je tudi Madžarska, ki zadnja leta kroji vrh ženskega in moškega
rokometa.
Izstopata predvsem pri ženskah klub Gyori Audi ETO KC, pri moških pa MVM Veszprem KC.
Pri ženskah nastopa v državni ligi 12 klubov. Še vedno pa ne smemo pozabiti na skandinavski
rokomet, ki pri ženskah že od nekdaj sodi v sam vrh in ima tudi številčno največ predstavnikov v
EHF Champions league tekmovanju.

Tabela 1
Tabela sodelujočih klubov v EHF Women's Champions league 2017/2018.

DRŽAVA
DEN
DEN
FRA
FRA
GER
GER
HUN
HUN
MKD
MNE
NOR
NOR

IME KLUBA
FC Midtjylland
NFH Nykøbing Falster Håndboldklub
Brest Bretagne Handball
Metz Handball
SG BBM Bietigheim
Thuringer HC
FTC-Rail Cargo Hungaria
Győri Audi ETO KC
HC Vardar
Budučnost
Larvik
Vipers Kristiansand
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POL
ROU
RUS
SLO

Vistal Gdynia
CSM Bucuresti
Rostov-Don
RK Krim Mercator

Pri moških je slika nekoliko drugačna. V najmočnejšem klubskem tekmovanju EHF VELUX
Champions league, tekmuje kar 28 klubov, med njimi tudi dva slovenska predstavnika, RK Celje
Pivovarna Laško in RK Gorenje Velenje. Tudi v EHF Cup tekmovanju imamo dva svoja
predstavnika, RD Koper in RD Riko Ribnica.
Na ravni ženskega rokometa so potrebni sistemski pristopi in ukrepi strateškega managementa.
Popularnost panoge, medijska prisotnost in s tem povezana materialna stabilnost, je vedno
povezana z uspehi članskih reprezentanc. Za razvoj same panoge in reprezentanc pa sta pomembna
predpogoja za dobro delovanje, predvsem organizacija in finančna strukturiranost panoge. Kljub
temu, da je slovenski ženski rokomet v preteklih letih beležil uspehe na ravni reprezentančnega
rokometa in uvrščanja mladih reprezentanc na velika tekmovanja, pa v zadnjih letih uspehi
reprezentanc in klubov stagnirajo ali pa celo nazadujejo. Leta 2009 je bilo registriranih 26 ženskih
klubov, ki nastopajo v državnih ligah in nižjih regijskih tekmovanjih. Do danes je ta številka padla
na 16 klubov, kar kaže na zelo velik upad ženskega klubskega rokometa v Sloveniji (Pohleven,
2009).
Danes nastopa v 1.A slovenski ženski rokometni ligi 10 klubov, od tega zadnja ekipa na koncu
leta izpade v nižji nivo tekmovanja, 2. slovensko ligo. V drugi ligi nastopa le 6 klubov, najboljši
klub na koncu sezone dobi pravico nastopa v 1.A slovenski ženski ligi. Kljub temu, da imajo prvi
trije klubi po koncu vsake sezone v 1.A državni ligi možnost nastopiti v evropskih tekmovanjih
(liga prvakinj, EHF pokal), se temu z izjemo RK Krima Mercator odrečejo zaradi prevelikega
finančnega vložka. Skoraj vsako leto ugasne kakšen izmed ženskih klubov, ki nastopajo v članski
kategoriji; vzrok je pomanjkanje finančnih sredstev.

1.8 SLOVENSKA ŽENSKA MLADINSKA REPREZENTANCA (PREDSTAVITEV)
Slovensko žensko mladinsko reprezentanaco je na Evropskem prvenstvu 2017 v Celju, sestavljajo
17 igralk iz 8 različnih klubov po Sloveniji.
Tabela 2
Igralke Slovenske mladinske reprezentance
ŠT. DRESA

IGRALKA

IGRALNO
MESTO

ROJSTNI
DATUM

KLUB

vratar

VIŠINA
(cm)/TEŽA
(kg)
180/67

1

Tjaša Arhanič

27.4.1998

RK
Krim
Mercator

2

Ana Berzelak

levo krilo

167/57

24.11.1998

RK Olimpija
29

3

desno krilo

164/53

11.08.1998

5

Anamarija
Baruca
Maja Helbel

krožna
napadalka

176/62

26.8.1999

8

Ema Abina

leva zunanja

170/60

18.2.1999

9
11

Živa Čopi
Eleonora
Kodele
Anika Strnad

desno krilo
desna zunanja

163/55
170/62

05.08.1998
16.10.1998

srednja
zunanja

173/67

11.06.1998

Patricija
Akalovič
Petra Fister

levo krilo

168/69

19.1.1998

RK Naklo

srednja
zunanja
vratarka

174/69

24.3.1998

RK Naklo

Maja
Vojnovič
Luna Vončina krožna
napadalka
Alessia
leva zunanja
Udovič

180/75

26.01.1998

ŽRK Krka

171/70

30.8.1999

183/80

16.5.1998

Neža Skrinjar
Tjaša Lovšin
Hana Vučko

183/83
174/70
175/75

12.05.1999
29.04.1998
14.11.1998

RK
Krim
Mercator
ŽRK
Mlinotest
Ajdovščina
RK Zagorje
ŽRK Krka
RK
Krim
Mercator

13
14
15
16
17
18
19
20
21

desna zunanja
leva zunanja
leva zunanja

Ž.U.R.D.
Koper
ŽRK
Dežele

Z

RK
Krim
Mercator
ŽRK Krka
ŽRK
Z
Dežele
RK
Zelene
Doline Žalec
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Slika 5. Slovenska mladinska reprezentanca (http://www.euro2017slo.com/en/).

Tabela 3
Člani in vodstvo reprezentance
Bojan Voglar
Dejan Tomazini
Marko Madžarevič
Pia Hren
Ksenija Baruca Okretič
Anja Frešer

trener reprezentance
pomočnik trenerja
pomočnik trenerja
fizioterapevtka
tehnični vodja
vodja delegacije

1.9 MLADINSKO EVROPSKO PRVENSTVO ZA ŽENSKE 2017 V CELJUORGANIZACIJSKI VIDIK
Mladinska evropska prvensta za ženske se prirejajo vse od leta 1996, pod okriljem Evropske
rokometne zveze (EHF). Prvo evropsko prvenstvo je gostila Poljska. Od takrat naprej poteka
tekmovanje vsake dve leti, enako kot v članski konkurenci. Leta 2017 je čast organizacije 11.
ženskega evropskega prvensta za mladinke, pripadala Rokometni zvezi Slovenije v sodelovanju z
Mestno občino Celje.
Prvenstvo je potekalo v Celju od 27. julija do 6. avgusta. Na njem je nastopilo 16 državnih ženskih
mladinskih reprezentanc iz celotne Evrope. Vse tekme prvensta so se igrale v dvorani Golovec in
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dvorani Zlatorog, v dvorani Zlatorog so potekale tudi vse tekme, ki so odločale o dobitnicah medalj
na tem prvenstvu. Dvorana Golovec sprejme približno 3200 gledalcev, dvorana Zlatorog pa 6000
gledalcev in je gostila že moško Evropsko prvenstvo leta 2004, kjer je Slovenija osvojila srebrno
medaljo. Reprezentance so bile razdeljene v štiri skupine (A, B, C in D). V vsaki skupini so bile
po štiri reprezentance. Ekipe so tekmovale po enokrožnem točkovnem sistemu. Prvenstvo je bilo
organizacijsko dobro izpeljano. Najbolj pa je bilo obiskano s strani slovenskih, danskih in
nizozemskih navijačev.

Slika 6. Dvorana Zlatorog (https://www.celje.si/sl/kartica/dvorana-zlatorog-rokometni-klub-celjepivovarna-lasko).

Slika 7. Dvorana Golovec (https://www.celje.si/sl/kartica/dvorana-golovec).
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Tabela 4
Skupina A

1.
2.
3.
4.

EKIPA

TEKME

ZMAGE

REMI

PORAZI

MADŽARSKA
NIZOZEMSKA
ŠVEDSKA
ROMUNIJA

3
3
3
3

2
2
1
1

0
0
0
0

1
1
2
2

EKIPA

TEKME

ZMAGE

REMI

PORAZI

RUSIJA
NORVEŠKA
HRVAŠKA
MAKEDONIJA

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

GOL
RAZLIKA
12
2
-5
-9

TOČKE

GOL
RAZLIKA
45
17
6
-68

TOČKE

GOL
RAZLIKA
18
6
3
-27

TOČKE

GOL
RAZLIKA
30
5
-3
-32

TOČKE

4
4
2
2

Tabela 5
Skupina B

1.
2.
3.
4.

6
4
2
0

Tabela 6
Skupina C

1.
2.
3.
4.

EKIPA

TEKME

ZMAGE

REMI

PORAZI

FRANCIJA
NEMČIJA
ŠPANIJA
SRBIJA

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

6
4
2
0

Tabela 7
Skupina D

1.
2.
3.
4.

EKIPA

TEKME

ZMAGE

REMI

PORAZI

DANSKA
ČRNA GORA
SLOVENIJA
PORTUGALSKA

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

6
4
2
0

Prvi dve ekipi iz vsake skupine, sta se uvrstili v glavni del prvenstva, tako sta se ustvarili dve
skupini po 8 reprezentanc.
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Tabela 8
Skupina M1

1.
2.
3.
4.

EKIPA

TEKME

ZMAGE

REMI

PORAZI

MADŽARSKA
RUSIJA
NORVEŠKA
NIZOZEMSKA

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

GOL
RAZLIKA
19
10
-13
-16

TOČKE

TOČKE

0

6
4
2
0

Tabela 9
Skupina M2

1.
2.
3.
4.

EKIPA

TEKME

ZMAGE

REMI

PORAZI

DANSKA
FRANCIJA
ČRNA
GORA
NEMČIJA

3
3
3

3
2
1

0
0
0

0
1
2

GOL
RAZLIKA
11
9
-14

3

0

0

3

-6

6
4
2

Prav tako so dve skupini tvorile vse tiste reprezentance, ki se jim ni uspelo uvrstiti v glavni del
tekmovanja in so tako igrale za uvrstitev od 9. do 16. mesta. Po treh odigranih tekmah v skupini,
so potem reprezentance odigrale še zadnjo tekmo za končno uvrstitev na tem prvenstvu.
Tabela 10
Skupina I1

1.
2.
3.
4.

EKIPA

TEKME

ZMAGE

REMI

PORAZI

ROMUNIJA
ŠVEDSKA
HRVAŠKA
MAKEDONIJA

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

GOL
RAZLIKA
17
23
14
-54

TOČKE

GOL
RAZLIKA
25
15
-14
-26

TOČKE

6
4
2
0

Tabela 11
Skupina I2

1.
2.
3.
4.

EKIPA

TEKME

ZMAGE

REMI

PORAZI

ŠPANIJA
SLOVENIJA
PORTUGALSKA
SRBIJA

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

6
4
2
0
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Prvi dve ekipi iz skupin M1 in M2 so zaigrale v polfinalu. Poraženki teh dveh tekem pa sta igrali
za 3. mesto.
Tabela 12
Polfinalni tekmi
EKIPE
Madžarska : Francija
Danska : Rusija

REZULTATI
26:31 (13:15)
27:28 (15:13)

Tabela 13
Končni vrstni red na mladinskem EP za ženske 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FRANCIJA
RUSIJA
DANSKA
MADŽARSKA
NEMČIJA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
ČRNA GORA

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ROMUNIJA
ŠVEDSKA
ŠPANIJA
SLOVENIJA
HRVAŠKA
PORTUGALSKA
SRBIJA
MAKEDONIJA

Slika 8. Evropske prvakinje (http://www.euro2017slo.com/en/).
Slovenska reprezentanca je na tem prvenstvu dosegla 12. mesto, kar je glede na rezultat enake
genearcije izpred dveh let, kjer so na evropskem prvenstvu dosegle 5. mesto, bolj neuspeh kot pa
dober rezultat. Slovenija je na tem prvenstvu premagala reprezentanco Portugalske z rezultatom
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18:28 in reprezentanco Srbije z rezultatom 29:22. Ostalih pet tekem je Slovenija na tem prvenstvu
izgubila.
Tako kot na vsakem velikem rokometnem tekmovanju, so tudi na tem prvenstvu izbrali idealno
sedmerko prvenstva ter najkoristnejšo igralko in najboljšo obrambno igralko.

Tabela 14
Idealna sedmerka prvenstva
IGRALKA
Vratarka
levo krilo
leva zunanja
srednja zunanja
krožna napadalka
desna zunanja
desno krilo

IGRALNO MESTO
Amalie Miling (DEN)
Bo Van Wetering (NED)
Henny Ella Reistad (NOR)
Milana Tazhenova (RUS)
Tatjana Brnovic (MNE)
Janella Blonbou (FRA)
Katrin Klujber (HUN

Za najkoristnejšo igralko prvenstva (MVP) je bila izbrana Kristina Joergensen iz Danske, za
najboljšo obrambno igralko pa Charlotte Kieffer iz Francije. Igralka, ki je dosegla največ golov na
prvenstvu , 56 golov v 7 tekmah, je bila Sorina Maria Tirca iz Romunije.

Slika 9. Idealna sedmerka EP prvenstva (http://www.euro2017slo.com/en/).
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CILJI IN HIPOTEZE
1.9.1 CILJI
Cilj magistrskega dela v prvem delu je teoretično usmerjen, glavni namen je definirati osnovne
pojme, kot so rokomet, struktura rokometne igre, model sodobne rokometne igre in mladinsko
Evropsko prvenstvo za dekleta 2017 v Celju. V drugem delu naloge pa se bomo osredotočili na
naslednje cilje:








Analizirati vse tekme slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2017.
Ugotoviti, pri katerih parametrih se pojavljajo statistično značilne razlike med slovensko
reprezentanco in ostalimi reprezentancami, s katerimi je igrala slovenska reprezentanca na
tem prvenstvu.
Izpostaviti parametre igralne učinkovitosti, ki so imeli najvišje in najnižje vrednosti pri
slovenski reprezentanci, v primerjavi z ostalimi reprezentancami, s katerimi je igrala
slovenska reprezentanca.
Analizirati igro slovenske reprezentance na tem prvenstvu iz kvalitativnega vidika.
Predstaviti opisni model igre slovenske reprezentance na tem evropskem prvenstvu, v
različnih fazah igre.

1.9.2 HIPOTEZE
Glede na to, da nas zanimajo razlike posameznih parametrov med slovensko reprezentanco in
ostalimi reprezentancami, s katerimi je igrala naša reprezentanca na tem evropskem prvenstvu,
smo uporabili naslednje hipoteze:
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu napadov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu strelov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H03: Ne obstajajo statistično značilne razlike v skupnem številu golov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H04: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz protinapada med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
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H05: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz črte 6 metrov na sredini med
slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.
H06: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz krilnih položajev med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H07: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz črte 9 metrov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H08: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz črte 7 metrov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H09: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz prodora med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H010: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu asistenc med slovensko reprezentanco in
njenimi tekmicami.
H011: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu tehničnih napak med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H012: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu odvzetih žog med slovensko reprezentanco
in njenimi tekmicami.
H013: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu blokiranih strelov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H014: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rumenih kartonov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H015: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu dvominutnih izključitev med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H016: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu rdečih kartonov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
H017: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu prekrškov za sedemmetrovko med
slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.
H018: Ne obstajajo statistično značilne razlike v številu vratarkinih obramb med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.
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2. METODE DELA
Pri metodah dela smo opisali naslednje vzorce: vzorec ekip, vzorec spremenljivk, metode zbiranja
podatkov in metode obdelave podatkov.

2.1 VZOREC TEKEM
Na prvenstvu je bilo odigranih 56 tekem. Vzorec analiziranih tekem predstavlja vseh 7 tekem
slovenske reprezentance proti njihovim tekmicam. Obravnavane ekipe so bile torej na eni strani
slovenska reprezentanca in na drugi strani njene tekmice na sedmih odigranih tekmah.

Tabela 15
Tabela analiziranih tekem

EKIPE
SLOVENIJA : ČRNA GORA
PORTUGALSKA:
SLOVENIJA
DANSKA:SLOVENIJA
ŠPANIJA: SLOVENIJA
SLOVENIJA: SRBIJA
ROMUNIJA:SLOVENIJA
SLOVENIJA: ŠPANIJA

REZULTAT
17:24
18:28

STOPNJA TEKMOVANJA
SKUPINA D
SKUPINA D

26:20
25:23
29:22
26:17
28:29

SKUPINA D
SKUPINA D
SKUPINA I2
SKUPINA I2
TEKMA ZA 11. MESTO

2.2 VZOREC SPREMENLJIVK
V vzorec spremenljivk smo vključili 18 spremenljivk. Razdelili smo jih na dva dela:
spremenljivke, ki predstavljajo aktivnosti v napadu (11) in spremenljivke, ki predstavljajo
aktivnosti v obrambi (7). Pri omenjenih spremenljivkah smo ugotavljalu razlike med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.

SPREMENLJIVKE
Parametri, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v napadu:
1. skupno število napadov ( total attacks = TA)
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2. skupno število strelov ( total shots = TS)
3. skupno število golov ( total goals = TG )
4. skupno število golov iz protinapada ( fast breaks = FB)
5. število golov s črte 6 metov na sredini ( 6mC)
6. število golov iz krilnih položajev ( wings )
7. število golov iz črte 9 metrov ( 9m)
8. število golov iz črte 7 metrov ( 7m )
9. število golov iz prodora ( breaktroughs = BT )
10. asistence ( assists = AS )
11. tehnične napake ( turnovers = TO )
Parametri, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v obrambi:
12. število odvzetih žog (steals = ST )
13. število blokiranih strelov ( blocked shots = BS )
14. število rumenih kartonov ( yellow cards = YC )
15. 2 minutna izključitev ( 2 minute suspension = 2M )
16. število rdečih kartonov ( red cards = RC )
17. število prekrškov za 7 metrovko ( received 7m = R7)
18. število vratarkinih obramb ( saves )

2.3 METODE ZBIRANJA PODATKOV
Vse podatke smo pridobili na spletni strani evropske rokometne zveze (EHF, 2018), kjer so
objavljeni zapisniki vseh tekem, ki so bile odigrane na mladinskem Evropskem prvenstvu za
ženske 2017, v Celju (http://activities.eurohandball.com/analyses). Vse statistične podatke smo
prepisali v Microsoft Excel in jih nato obdelali.
Za pridobitev podatka o skupnem številu strelov (total attacks= TA), ki ga v uradnih zapisnikih ni
bilo, smo pogledali vseh sedem tekem in preštevilo število napadov obeh ekip na odigrani tekmi.
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Slika 10. Uradni zapisnik tekme
(http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2017/SLO/2/2/19.SLO-MNE.pdf).

Na sliki 10 je prikazan uradni zapisnik, ki so ga uporabili organizatorji evropskega prvenstva v
Celju. Iz zapisnika smo pridobili vse potrebne podatke, vezane na aktivnosti v napadu in obrambi,
ki smo jih potebovali za analizo igralne učinkovitosti.
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2.4 METODE OBDELAVE PODATKOV
Vse izbrane podatke smo vnesli v računalniški progam Microsoft Excell, kjer smo ustvarili dve
tabeli, z izbranimi podatki za 18 spremenljivk pri vseh 7 tekmah Slovenije in prav tako drugo
tabelo s podatki za 18 spremenljivk tekmic Slovenske reprezentance na 7 odigranih tekmah. Za
statistično obdelavo podatkov smo uporabili programski paket SPSS (Statistical Package for the
social Sciences). Izračunali smo osnovne statistične vrednosti spremenljivk, aritmetično sredino
in standardni odklon.

3. REZULTATI
3.1 VZOREC TEKEM IN SPREMENLJIVK
V tem poglavju je prikazan osnovi pregled vseh analiziranih tekem in spremenljivk, ki smo jih
opazovali pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah. Skupaj smo na tem prvenstvu analizirali 7
tekem med Slovenijo in njenimi tekmicami.
Prikazani so rezultati osnovnih statističnih značilnosti analiziranih spremenljivk. Za izračune
smo uporabili programski paket SPSS. Za vsako spremenljivko smo izračunali dve osnovni
statistični značilnosti:
o aritmetično sredino ali povprečje (mean)
o standardni odklon
Aritmetična sredina ali povprečje je srednja vrednost, ki jo dobimo tako, da vsoto vseh vrednosti
delimo s skupnim številom vrednosti. V našem primeru smo izračunali povprečja vseh 18
parametrov aktivnosti v napadu in obrambi, ločenih za Slovensko reprezentanco in ekipe, ki so
bile na tem prvenstvu njene tekmice. V tabelah 16 in 17 so prikazani podatki, iz katerih lahko
razberemo, da se povprečja med določenimi parametri aktivnosti v obrambi in napadu med
Slovenijo in tekmicami razlikujejo. Zato lahko sklepamo, da med reprezentanco Slovenije in
njenimi tekmicami prihaja do razlik. Trditev moremo še statistično dokazati z obdelavo vseh
parametrov.
Standardni odklon je ena izmed najpogosteje uporabljenih mer variabilnosti oz. razpršenosti enot
in je definirana kot kvadratni koren iz variance. S standardnim odklonom izmerimo, kako so
razpršene vrednosti okoli aritmetične sredine vzorca. Višja kot je vrednost standardnega odklona,
bolj so enote v vzorcu razpršene in obratno − nižja vrednost kaže manjšo razpršenost enot in večjo
koncentracijo enot okoli aritmetične sredine.
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3.2 REZULTATI OSNOVNIH STATISTIČNIH ZNAČILNOSTI
Tabela 16
Povprečne vrednosti in standarde deviacije merjenih spremenljivk v napadu pri ekipi Slovenije
in njenih tekmicah.
Spremenljivke
Skupno število napadov
Skupno število strelov
Skupno število golov
Skupno število golov iz protinapada
Število golov s črte 6 metov na sredini
Število golov iz črte 9 metrov
Število golov iz črte 7 metrov
Število golov iz prodora
Število golov iz krilnih položajev
Asistence
Tehnične napake

Slovenija
M
SD
51,71
3,04
38,14
4,49
23,14
5,27
2,57
2,15
6,14
4,06
2,00
2,00
3,71
2,06
3,71
4,72
5,14
2,27
8,29
5,41
13,57
3,91

Tekmice
M
53,43
43,14
24,29
3,86
5,71
6,14
3,57
2,29
2,43
7,86
8,43

SD
2,88
2,79
3,50
2,12
1,89
2,85
1,40
2,81
1,27
7,06
3,05

Iz Tabele 16 je razvidno, da se pojavljajo razlike med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami glede
na aktivnosti v napadu. Do največjih razlik prihaja predvsem pri spremenljivkah skupnega števila
strelov (nasprotne ekipe so imele na tekmo v povprečju približno 5 strelov več kakor ekipa
Slovenije), števila golov iz črte 9 metrov (nasprotne ekipe so v povprečju dosegle približno 4 gole
iz črte 9 metrov več kakor ekipa Slovenije) in števila tehničnih napak (ekipa Slovenije je na tekmo
dosegla približno 5 tehničnih napak več kakor njene tekmice). V naslednjem poglavju preverjamo
tudi statistično pomembnost omenjenih razlik.

Tabela 17
Povprečne vrednosti in standarde deviacije merjenih spremenljivk v obrambi pri ekipi Slovenije
in njenih tekmicah.
Spremenljivke
Število odvzetih žog
Število blokiranih strelov
Število rumenih kartonov
2 minutna izključitev
Število rdečih kartonov
Prekrški za 7 metrovko

Slovenija
M
SD
2,57
1,51
0,71
0,95
1,86
0,69
2,86
0,90
0,14
0,38
4,14
1,86

Tekmice
M
4,57
1,14
3,00
3,00
0,00
3,71

SD
2,51
1,35
0,00
1,53
0,00
1,80
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Število vratarkinih obramb

11,29

3,25

8,86

3,29

Iz Tabele 17 je razvidno, da se največje razlike v dejavnostih, izvedenih v obrambi, kažejo pri
spremenljivkah števila rumenih kartonov (nasprotne ekipe so prejele v povprečju več kot 1 rumeni
karton več kakor ekipa Slovenije) in števila vratarkinih obramb (slednje je bilo pri ekipi Slovenije
v povprečju višje kot pri tekmicah za približno 2 obrambi na tekmo). V naslednjem poglavju
preverjamo tudi statistično pomembnost teh razlik.
Naslednja tabela prikazuje spremenljivke preko vseh odigranih tekem za ekipo Slovenije in njene
tekmice.

Tabela 18
Seštevek parametrov preko vseh sedmih odigranih tekem za ekipo Slovenije in njene tekmice.
Spremenljivke
Skupno število napadov
Skupno število strelov
Skupno število golov
Skupno število golov iz protinapada
Število golov s črte 6 metov na sredini
Število golov iz črte 9 metrov
Število golov iz črte 7 metrov
Število golov iz prodora
Število golov iz krilnih položajev
Asistence
Tehnične napake
Število odvzetih žog
Število blokiranih strelov
Število rumenih kartonov
2 minutna izključitev
Število rdečih kartonov
Prekrški za 7 metrovko
Število vratarkinih obramb

Slovenija
362
267
162
18
43
14
26
26
36
58
95
18
5
12
20
1
29
79

Tekmice
374
302
170
27
40
43
25
16
17
55
59
32
8
21
21
0
26
62
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400 362 374
350

302
267

Število

300
250
200

162 170

150

95

100
18 27

50

43 40

14

43

26 25 26 16 36 17

58 55

59

Tehnične napake

Asistence

Število golov iz krilnih položajev

Število golov iz prodora

Število golov iz črte 7 metrov

Število golov iz črte 9 metrov

Število golov s črte 6 metov na
sredini

Skupno število golov iz
protinapada

Skupno število golov

Skupno število strelov

Skupno število napadov

0

Slovenija

Nasprotne ekipe

Spremenljivka napada

Slika 11. Grafični prikaz seštevka parametrov v napadu preko vseh sedmih odigranih tekem za
ekipo Slovenije in njene tekmice.

Iz Slike 11 je razvidno, da se največja razlika v napadu med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami
preko vseh sedmih odigranih tekem kaže v številu skupnih strelov (Slovenija je na sedmih tekmah
skupaj streljala 267–krat, medtem ko so njene tekmice skupaj streljale 302–krat) in v številu golov
iz črte 9 metrov – Slovenija je iz črte 9m zadela gol 14–krat, njene tekmice pa 43–krat. Velika
razlika se pojavlja tudi pri spremenljivki tehničnih napak – slovenska ekipa je v sedmih odigranih
tekmah naredila 95 tehničnih napak, njene tekmice pa 59. Povprečno število napak je torej 77, kar
pomeni, da so Slovenke naredile 18 napak več in tekmice (59) 18 napak manj od skupnega
povprečja.
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90
79

80
70

62

Število

60
50
Slovenija

40

32

29

30
20

21

18

10

5

8

Nasprotne ekipe

12
1 0

0
Število
odvzetih
žog

26

20 21

Število
Število 2 minutna Število Prekrški za Število
blokiranih rumenih izključitev rdečih 7 metrovko vratarkinih
strelov
kartonov
kartonov
obramb

Spremenljivka obrambe

Slika 12. Seštevek parametrov v obrambi preko vseh sedmih odigranih tekem za ekipo Slovenije
in njene tekmice.
Iz slike 12 je razvidno, da se največja razlika v obrambi med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami
preko vseh sedmih odigranih tekem kaže v številu vratarkinih obramb, obe vratarki Slovenske
reprezentance sta na 7 tekmah skupaj zbrali 79 obramb, medtem ko so jih vratarke tekmic zbrale
62. To kaže na dobro formo naših vratark skozi celotno prvenstvo. Razlika pa se kaže tudi v številu
odvzetih žog, kjer je Slovenija uspela tekmicam na vseh sedmih odigranih tekmah odvzeti 18 žog,
tekmice pa so Slovenkam na tem prvenstvu odvzele 32 žog.

3.3 REZULTATI TESTNE STATISTIKE
V tem poglavju so predstavljeni rezultati testov normalne porazdelitve, testov homogenosti varianc
in t-testov za neodvisne vzorce. Ugotavljali bomo razlike med Slovensko reprezentanco in njenimi
tekmicami na Evropskem mladinskem prvenstvu v Celju.

46

3.3.1 TEST NORMALNOSTI PORAZDELITVE
Za preverjanje predpostavke o normalnosti porazdelitve smo uporabili Shapiro-Wilkov test in
Kolmogorov – Smirnov test.

Tabela 19
Rezultati testa normalnosti porazdelitve.
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
TA
TS
TG
FB
6mC
9m
7m
BT
WINGS
AS
TOO
ST
BS
YC
Dva_m
RC
R7
Saves

Shapiro-Wilk

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

*

,939

14

,402

,150

14

,200

,133

14

,200*

,968

14

,853

,129

14

,200*

,909

14

,154

,143

14

,200*

,937

14

,386

,534

14

,000

,297

14

,432

,170

14

,200*

,929

14

,297

,148

14

,200*

,942

14

,444

,285

14

,003

,777

14

,003

,177

14

,200*

,912

14

,171

,178

14

,200*

,932

14

,325

,143

14

,200*

,959

14

,711

,187

14

,200*

,896

14

,098

,261

14

,011

,779

14

,003

,347

14

,000

,735

14

,001

,208

14

,103

,908

14

,146

,534

14

,000

,297

14

,000

,227

14

,049

,893

14

,090

,163

14

,200*

,946

14

,506

Legenda: TA – skupno število napadov; TS – skupno število strelov; TG – skupno število golov; FB – število golov iz protinapada; 6mC – število
golov s črte šestih metrov na sredini; 9m – število golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; BT – število golov iz
prodora; Wing – število golov s krilnih položajev; AS – število asistenc; TO – število tehničnih napak; ST – število odvzetih žog; BS – število
blokiranih strelov; YC – število rumenih kartonov; 2min – število dvominutnih izključitev; RC – število rdečih kartonov; R7 – število prekrškov za
sedemetrovko;Saves – število vratarjevih obramb.
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Predpostavko o normalnosti porazdelitve smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom in
Kolmogorov-Smirnovim testom. S 95-odstotno verjetnostjo lahko trdimo, da podatki niso
normalno porazdeljeni pri naslednjih parametrih:






BT – število golov iz prodora;
YC – število rumenih kartonov;
RC – število rdečih kartonov in
BS – število blokiranih strelov.

3.3.2 TEST HOMOGENOSTI VARIANC
Tabela 20
Rezultati Levenovega testa
Spremenljivka
TA
TS
TG
FB
6mC
9m
7m
BT
WINGS
AS
TOO
ST
BS
YC
Dva_m
RC
R7
Saves

Levenov test
F - vrednost
0,05
0,65
2,72
0,12
4,94
0,88
1,63
9,18
3,49
0,91
0,60
1,33
0,00
8,55
1,18
5,76
0,03
0,03

p
0,82
0,43
0,13
0,73
0,046
0,37
0,23
0,01
0,09
0,36
0,45
0,27
1,00
0,01
0,30
0,03
0,86
0,87

Legenda: TA – skupno število napadov; TS – skupno število strelov; TG – skupno število golov; FB – število golov iz protinapada; 6mC – število
golov s črte šestih metrov na sredini; 9m – število golov s črte devetih metrov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; BT – število golov iz
prodora; Wing – število golov s krilnih položajev; AS – število asistenc; TO – število tehničnih napak; ST – število odvzetih žog; BS – število
blokiranih strelov; YC – število rumenih kartonov; 2min – število dvominutnih izključitev; RC – število rdečih kartonov; R7 – število prekrškov za
sedemetrovko;Saves – število vratarjevih obramb.

T- test za neodvisne vzorce je test, ki temelji na primerjavi aritmetičnih sredin in nam pove, ali se
aritmetični sredini dveh neodvisnih skupin vzorca med sabo statistično pomembno razlikujeta. Za
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izvedbo tega testa morajo biti dosežene predpostavke o normalnosti porazdelitve in homogenosti
varianc. Obe predpostavki preverimo s testi, ki so prikazani v tabeli 19 in 20. Homogenost varianc
smo preverili z Levenovim testom in ugotovili, da varianca ni homogena pri naslednjih parametrih:






6mC – število golov s črte šestih metrov na sredini;
BT – število golov iz prodora;
YC – število rumenih kartonov in
RD – število rdečih kartonov.

Ti štirje parametri imajo vrednost testne statistike manjšo od 0,05, zato lahko s 95- odstotono
verjetnostjo trdimo, da varianca ni homogena.

3.3.3 T-TEST ZA NEODVISNE VZORCE
T-test za neodvisne vzorce potrebuje za izvedbo izpolnitev pogoja za normalno porazdelitev
podatkov in homogenost varianc. Prvo predpostavko smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom,
drugo pa z Levenovim testom. Sledi razlaga izvedenih testov na posameznih obravnavanih
spremenljivkah in interpretacija zastavljenih hipotez.

SKUPNO ŠTEVILO NAPADOV

Prva opazovana spremenljivka je bila skupno število napadov. Iz Tabele 21 lahko razberemo, da
je ekipa Slovenije proti ekipi Romunije dosegla najvišje skupno število napadov (56), najnižje
število skupnih napadov pa je dosegla proti ekipi Španije (48). Najvišje število skupnih napadov
je dosegla ekipa Romunije.
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Tabela 21
Skupno število napadov pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija :
Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Skupno število napadov
Slovenija
Tekmec
51
54
53
55
48
50
56
49
362
51,71
3,04

55
56
52
49
57
51
374
53,43
2,88

Zanimalo nas je, ali prihaja med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami do statistično pomembne
razlike v skupnem številu napadov. Predpostavko normalnosti porazdelitve smo preverili s
Shapiro–Wilkov testom, katerega rezultati nakazujejo na normalnost porazdelitve (W14 = 0,939, p
= 0,402). Prav tako smo z Levenovim testom preverili tudi homogenost varianc – rezultati
slednjega nakazujejo na enakost varianc v obeh skupinah.
S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce smo ugotovili, da med skupinama ne prihaja do statistično
pomembnih razlik v skupnem številu napadov (p > 0,05), do razlike v povprečnem številu vseh
napadov je med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami prišlo po slučaju. S tem lahko potrdimo
prvo postavljeno hipotezo, v kateri smo predvidevali, da med slovensko reprezentanco in njenimi
tekmicami ne prihaja do statistično pomembne razlike v skupnem številu napadov.

Tabela 22
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki skupnega števila napadov.
Levenov test
t-test za neodvisne vzorce
Spremenljivka
F
p
t
df
p
M1-M2
SE
sp.IZ* zg.IZ*
Skupno število
napadov
0,053 0,822 -1,083 12 0,300 -1,714 1,582 -5,162 1,733
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.
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SKUPNO ŠTEVILO STRELOV

Druga opazovana spremenljivka je bila skupno število strelov. Iz tabele 23 je razvidno, da je
Slovenija največkrat streljala na gol proti reprezentanci Srbije (46), najmankrat pa na prvi tekmi
proti Španiji (32). Največje število strelov je zabeležila Španska reprezentanca na zadnji tekmi
proti Sloveniji (48).

Tabela 23
Skupno število strelov pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija: Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Skupno število strelov
Slovenija
Tekmec
34
43
40
40
38
43
32
40
46
45
38
43
39
48
267
302
38,14
43,14
4,49
2,79

Zanimalo nas je, ali prihaja do statistično pomembnih razlik v skupem številu strelov med
Slovenijo in njenimi tekmicami. Predpostavki o normalnosti porazdelitve in homogenosti varianc
sta bili izpolnjeni. Normalnost smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom (W14= 0,968, p= 853).
Levenov test pa nam je zagotovil homogenost varianc v obeh skupinah.
S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce smo ugotovili, da med skupinama prihaja do statistično
pomembnih razlik v skupnem številu strelov (p < 0,05). Sklepamo lahko, da so se Slovenke
manjkrat odločala za strele kot njihove tekmice, verjetno zaradi dobre obrambe njihovih tekmic,
ki jim niso omogočale, da bi lahko prihajale do dobrih priložnosti za strel. Na podlagi dobljenih
rezultatov lahko ovržemo drugo hipotezo, ki trdi da med Slovenijo in njenimi tekmicami ne prihaja
do statistično pomembnih razlik v skupnem številu strelov.
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Tabela 24
T-test za neodvisne spremenljivke na spremenljivki skupnega števila strelov.
Levenov test
F
p

t-test za neodvisne vzorce
p
M1-M2
SE
sp.IZ*

Spremenljivka
t
df
zg.IZ*
Skupno število
0,0653 0,435 -2,502 12 0,028 -5,000 1,998 -9,354
-0,646
strelov
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

SKUPNO ŠTEVILO GOLOV

Tretja spremenljivka, ki smo jo obravnavali je bila skupno število golov. Iz tabele 25 lahko
razberemo, da je največ golov dosegla Slovenija proti Srbiji (29), najmanj pa proti
reprezentancama iz Črne gore in Romunije (17).

Tabela 25
Skupno število golov pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija :
Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Skupno število golov
Slovenija
Tekmec
17
24
28
20
23
29
17
28
162
23,14
5,27

18
26
25
22
26
29
170
24,29
3,50

Spet nas je zanimalo, ali prihaja do statistično pomembnih razlik v skupnem številu doseženih
golov med reprezentanco Slovenije in njenimi tekmicami. Za izvedbo t-testa za neodvisne
spremenljivke smo preverili normalnost porazdelitve podatkov in homogenost varianc. ShapiroWilkov test (W14= 0,909, p= 0,154) je potrdil normalnost, Levenov pa homogenost.
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Izvedli smo t-test za neodvisne vzorce in ugotovili, da med skupinama ne prihaja do statistično
pomembnih razlik v skupnem številu doseženih golov (p > 0,05). Do razlike v povprečnem številu
golov med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami je prišlo po naključju. Potrdimo lahko tretjo
postavljeno hipotezo, da med Slovenijo in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih
razlik v skupnem številu golov.

Tabela 26
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki skupno število golov.
Levenov test
F
p

t-test za neodvisne vzorce
p
M1-M2
SE
sp.IZ*

Spremenljivka
t
df
zg.IZ*
Skupno število
2,716 0,125
-0,478 12 0,641 -1,143
2,392
-6,354
4,069
golov
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

ŠTEVILO GOLOV IZ PROTINAPADA

Skupno število golov iz protinapada je bila naslednja spremenljivka, ki smo jo obravnavali. Tabela
27 nam pokaže, da je Slovenija največ golov iz protinapadov dosegla na zadnji tekmi proti Španiji
(6), proti reprezentanci Romunije pa Slovenija ni dosegla nobenega gola iz protinapada. Romunija
je izmed vseh nasprotnic Slovenije dosegla najvišje število golov iz protinapadov (7).

Tabela 27
Skupno število golov iz protinapada pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Skupno število golov iz protinapada
Slovenija
Tekmec
1
6
4
2
1
4
4
3
2
1
0
7
6
4
18
27
2,57
3,86
2,15
2,12
53

Za preverjanje statistično pomembnih razlik med obema skupinama v skupnem številu golov,
doseženih iz protinapada, smo najprej preverili normalnost porazdelitve in izvedli test ShapiroWilkov, nato preverili še homogenost varianc z Levenovim testom. Obe predpostavki sta bili
izpolnjeni, zato smo lahko izvedli t-test za neodvisne vzorce.
Po izvedenem t-testu za neodvisne vzorce smo ugotovili, da med skupinama ne prihaja do
statistično pomembnih razlik v številu golov iz protinapada (p > 0,05) med Slovenijo in njenimi
tekmicami, čeprav so tekmice dosegle skupno 27 golov iz protinapadov, Slovenija pa 18. Trdimo
lahko, da je do razlike prišlo po slučaju. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdimo našo
hipotezo, kjer smo predvidevali, da med Slovenijo in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično
pomembnih razlik v številu golov, doseženih iz protinapada.

Tabela 28
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki skupno število golov iz protinapada.
Levenov test
F
p

t-test za neodvisne vzorce
p
M1-M2
SE
sp.IZ*

Spremenljivka
t
df
zg.IZ*
Skupno število
golov iz
0,123 0,732 -1,128 12 0,281
-1,286 1,14 -3,769
1,198
protinapada
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

ŠTEVILO GOLOV S ČRTE ŠESTIH METROV NA SREDINI

Število golov s črte šestih metrov na sredini je bila naslednja obravnavana spremenljivka. Iz tabele
29 lahko razberemo, da je ekipa Slovenije na prvenstvu dosegla 43 takšnih golov, največ na tekmi
proti Portugalski (13), tekmice Slovenk pa so jih dosegle 40. Največ zadetkov s črte šestih metrov
na sredini sta proti Sloveniji dosegli reprezentanca Španije na zadnji tekmi za 11. mesto in
reprezentanca Črne gore.

Tabela 29
Število golov doseženih iz črte šestih metrov na sredini pri ekipi Slovenije in tekmicah..
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Danska

Število golov s črte 6 metrov na sredini
Slovenija
Tekmec
8
8
13
4
1
3
54

Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija

4
4
9

6
5
6

Slovenija : Španija

4

8

43
6,14
4,06

40
5,71
1,89

Skupaj
M
SD

Pred opravljenim testiranjem naše hipoteze, ki je trdila, da med skupinama ne prihaja do statistično
pomembnih razlik, v doseženih strelih s črte šestih metrov na sredini, smo preverili predpostavki
o normalnosti in homogenosti. Shapiro-Wilkov test je pokazal normalnost porazdelitve (W14=
0,297, p=0,432), z Levenovim testom pa smo ugotovili, da ni homogenosti varianc pri obravnavani
spremenljivki (p=0,046).
Na podlagi dobljenih rezultatov iz obeh testov za preverjanje predpostavk smo se odločili za t-test
za neodvisne vzorce, ker je normalnosti bilo zadoščeno pa smo zaradi neizpolnjene predpostavke
o homogenosti pri rezultatih testa gledali vrstico za variance, ki niso homogene (Equal variances
not assumed). Ugotovili smo, da med skupinama ne prihaja do statistično pomembnih razlik v
številu golov, doseženih iz črte šestih metrov na sredini (p > 0,05) med Slovenijo in njenimi
tekmicami. Trdimo lahko, da je do razlike prišlo po slučaju. Hipotezo, da med Slovenijo in njenimi
tekmicami ne prihaja do statistično pomembnih razlik v številu zadetkov, doseženih iz črte šestih
metrov na sredini, smo na podlagi dobljenih rezultatov potrdili.

Tabela 30
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki število golov doseženih iz črte 6m na sredini.
Spremenljivka

Levenov test
F
p

t

t-test za neodvisne vzorce
df
p M1-M2 SE sp.IZ zg.IZ

Equal
Število golov doseženih variances
iz črte 6m na sredini
assumed
4,944
0,46 0,253 12 0,804 0,429 1,692 3,259 4,116
Equal
variances not
assumed
0,253
8 0,806 0,429 1,692 3,435 4,293
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.
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ŠTEVILO GOLOV DOSEŽENIH IZ KRILNIH POLOŽAJEV

Šesta spremenljivka, ki smo jo obravnavali, je bila spremenljivka o številu golov, doseženih iz
krilnih položajev. Tabela 29 nam prikazuje, da je Slovenija na tem prvenstvu dosegla 36 golov iz
krilnih položajev, največ na tekmi proti Portugalski (8). Tekmice so dosegle skupaj 17 golov iz
krilnih položajev, največ sta jih dosegli reprezentanci Črne gore in Romunije (4). Iz prikazanih
rezultatov lahko sklepamo, da bo pri testiranju prišlo do statistično pomembnih razlik med obema
skupinama.

Tabela 31
Število golov doseženih iz krilnih položajev pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah..

Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija :
Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Število golov iz krilnih položajev
Slovenija
Tekmec
7
4
8
2
7
5
4
3

1
3
1
2
4
2

36
5,14
2,27

17
2,43
1,27

Najprej smo izvedli Shapiro-Wilkov testa za preverjanje predpostavke o normalnosti porazdelitve,
nato še Levenov test za preverjanje homogenosti varianc. Obe predpostavki sta bili izpolnjeni, zato
smo izvedli t-test za neodvisne vzorce.
Ugotovili smo, da med skupinama prihaja do statistično pomembnih razlik (p < 0,05) v številu
zadetkov, doseženih iz krilnih položajev med Slovenijo in njenimi tekmicami. Na podlagi
rezultatov lahko pred opravljeno kvalitativno analizo sklepamo, da je igra Slovenske reprezentance
temeljila bolj na strelih iz krilnih položajev, streli iz zunanjih položajev pa so bili bolj redki,
verjetno zaradi dobre goste obrambe na osrednjih branilskih položajih. Na podlagi t-testa za
neodvisne vzorce bomo ovrgli našo hipotezo, ki trdi, da med Slovenijo in njenimi tekmicami ne
prihaja do statistično značilnih razlik v doseženih zadetkih iz krilnih položajev.
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Tabela 32
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki število doseženih golov iz krilnih položajev.
Levenov test
t-test za neodvisne vzorce
Spremenljivka
F
p
t
df
p
M1-M2
SE sp.IZ zg.IZ
Število golov iz
krilnih položajev
3,493
0,086
2,762 12 0,017 2,714 0,983 0,573 4,856
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

ŠTEVILO GOLOV DOSEŽENIH IZ ČRTE DEVETIH METROV

Poglejmo si spremenljivko število golov doseženih iz črte devetih metrov. Tabela 31 prikazuje, da
je Slovenija dosegla na vseh sedmih tekmah 14 golov iz črte devetih metrov, največ proti ekipi
Srbije (6), tekmice so jih skupno dosegle kar 43. Največ golov iz črte devetih metrov je dosegla
Danska reprezentanca. Iz podatkov lahko samo potrdimo sklepanje pri prejšni hipotezi, da
Slovenija ni sprožila veliko strelov iz zunanjih položajev.

Tabela 33
Število golov doseženih iz črte devetih metrov pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Število golov iz črte 9 metrov
Slovenija
Tekmec
0
2
2
1
1
6
1
3
14

5
11
7
8
5
5
43

2,00
2,00

6,14
2,85

Zanimalo nas je, ali prihaja med ekipo Slovenije in njenimi nasprotnimi ekipami do statistično
pomembne razlike v številu golov doseženih iz črte devetih metrov. Predpostavko normalnosti
porazdelitve smo preverili s Shapiro–Wilkov testom, katerega rezultati nakazujejo na normalnost
porazdelitve (W14=0,929, p= 0,297), rezultati Levenovega testa pa na homogenost.
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Zaradi normalnosti porazdelitve vzorca in homogenosti varianc smo uporabili t-test za neodvisne
vzorce in ugotovili, da prihaja do statistično značilnih razlik (p<0,05) med ekipo Slovenije in
njenimi tekmicami pri parametru število golov doseženih iz črte devetih metrov. To kaže na
dejstvo, da se Slovenke za strele iz razdalje niso odločale v tolikšni meri kot tekmice, lahko
sklepamo tudi, da so imele nasprotne reprezentance dobro zgoščeno obrambo, zato je morala
Slovenija izbrati drugačno taktiko pri zaključevanju strelov. Hipotezo, da ne prihaja do statistično
značilnih razlik med Slovenijo in njenimi tekmicami v številu doseženih golov iz črte devetih
metrov, smo na podlagi pridobljenih rezultatov ovrgli.

Tabela 34
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki število golov doseženih iz črte devetih metrov.
Levenov test
F
p

t-test za neodvisne vzorce
p
M1-M2
SE
sp.IZ

Spremenljivka
t
df
zg.IZ
Število golov iz črte
9 metrov
0,878
0,367
-3,145 12 0,008 -4,143 1,317 -7,013 -1,273
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

ŠTEVILO GOLOV DOSEŽENIH IZ ČRTE SEDMIH METROV

Obravnavali smo parameter, število golov doseženih iz črte sedmih metrov na sredini. Tabela 35
nam pokaže, da je reprezentanca na tem evrospkem prvenstvu dosegla 26 golov iz črte sedmih
metrov, tekmice pa so jih skupaj dosegle 25. Največ golov iz sedmih metrov je Slovenija dosegla
na prvi tekmi proti Španiji (7), najmanj pa proti reprezentanci iz Črne gore (1). Pri tekmicah so
največ golov iz črte sedmih metrov dosegle Srbkinje (5) in Portugalke (5).

Tabela 35
Število golov doseženih iz črte sedmih metrov pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija :
Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija

Število golov iz črte 7 metrov
Slovenija
Tekmec
1

4

2
5
7
5

5
1
3
5
58

Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

3
3

4
3

26
3,71
2,06

25
3,57
1,40

Želeli smo preveriti hipotezo, da med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami ne prihaja do
statistično značilnih razlik v številu golov doseženih iz črte sedmih metrov. Testirali smo
normalnost porazdelitve in homogenost in nato izvedli t-test za neodvisne vzorce, saj sta bili obe
predpostavki izpolnjeni.
T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da ne prihaja do statistično pomembnih razlik (p>0,05) med
Slovenijo in njenimi tekmicami v številu doseženih golov iz črte sedmih metrov. Do razlike je
prišlo po slučaju. Našo postavljeno hipotezo, da med Slovenijo in njenimi tekmicami ne prihaja
do statistično značilnih razlik v doseženih golih iz črte sedmih metrov, smo potrdili.

Tabela 36
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki število golov doseženih iz črte sedmih metrov.
Levenov test
F
p

t-test za neodvisne vzorce
p
M1-M2
SE

Spremenljivka
t
df
sp.IZ
zg.IZ
Število golov iz črte 7
metrov
1,630 0,226
0,152 12 0,882
0,143
0,940
-1,906
2,192
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

ŠTEVILO GOLOV DOSEŽENIH IZ PRODORA
Število golov doseženih iz prodora, je bila deveta obravnavana spremenljivka. Slovenija je dosegla
na tem prvenstvu 26 golov iz prodora, njene tekmice pa 16. Največ golov iz prodora so Slovenke
dosegle proti Dankam (10), zanimiv je podatek, da proti Črni gori, Portugalski, Španiji in
Romuniji, niso dosegle nobenega zadetka iz prodora. Pri tekmicah je izstopala reprezentanca
Španije, ki je na zadnji tekmo proti Sloveniji dosegla 7 zadetkov iz prodora.

Tabela 37
Število golov doseženih iz prodora med ekipami Slovenije in njenih tekmicah.

Tekma
Slovenija : Črna gora

Število golov iz prodora
Slovenija
Tekmec
0
0
59

Slovenija : Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

0
10
0
7
0
9

0
3
5
1
0
7

26
3,71
4,72

16
2,29
2,81

Zanimalo nas je, ali prihaja med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami do statistično pomembnih
razlik v številu golov, doseženih iz prodora. Opravili smo Shapiro-Wilkov test za preverjanje
normalnosti in ugotovili, da podatki niso normalno porazdeljeni (W14= 0,777, p=0,003). Prav tako
nam je Levenov test pokazal, da pri obravnavani spremenljivki ni homogenosti varianc (p=0,01).
Zaradi kršenja predpostavke o normalnosti porazdelitve smo uporabili Mann-Whitneyev test in
ugotovili, da med Slovenijo in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu
golov, doseženih iz prodora. Sklepamo, da je do razlik v skupnem številu golov iz prodora prišlo
po slučaju. Na podlagi rezultatov Mann-Whitneyevega testa smo deveto hipotezo potrdili.
Tabela 38
Mann-Whitneyev test na spremenljivki število golov doseženih iz prodora.
N

Mean
Rank

Sum of
Ranks

7

7,79

54,50

Tekmec

7

7,21

50,50

Total

14

Ekipa
Slovenija

TEST

Število golov iz
prodora

Mann-Whitney U

22,500

Wilcoxon W

50,500

Z

-0,273

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,785

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

0,805b
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ŠTEVILO ASISTENC

Eden od naslednjih obravnavanih parametrov igre so bile tudi asistence. Iz tabele 38 lahko
razberemo, da je Slovenija imela največ asistenc na zadnji tekmi proti Španiji (17) in najmanj proti
Romuniji (3) in Španiji (3) na prvi tekmi. Največ asistenc je pri tekmicah zabeležila reprezentanca
Španije (19), najmanj pa reprezentanci Portugalske in Romunije. Skupaj so Slovenke zbrale tri
asistence več (58), kot pa ekipe, proti katerim so na tem prvenstvu igrale (55).

Tabela 39
Število asistenc doseženih pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.

Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija :
Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Asistence
Slovenija
Tekmec
4

0

8
10
3
13
3
17
58
8,29
5,41

2
13
12
7
2
19
55
7,86
7,06

Zanima nas, ali prihaja do statistično značilnih razlik v številu asistenc med ekipo Slovenije in
njenimi tekmicami. Za preverjanje normalnosti smo opravili Shapiro-Wilkov test, za preverjanje
homogenosti pa Levenov test. Obe predpostavki sta bili izpolnjeni.
Uporabili smo t-test za neodvisne vzorce, ki je pokazal, da ne prihaja do statistično pomembnih
razlik v številu asistenc med reprezentanco Slovenije in njenimi tekmicami (p>0,05). Do razlike v
skupnem številu asistenc je med Slovenijo in njenimi tekmicami prišlo po slučaju. Na podlagi
rezultatov t-testa za neodvisne vzorce (p=0,358), smo potrdili postavljeno hipotezo, da med
Slovenijo in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu asistenc.
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Tabela 40
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki asistence.
Levenov test
t-test za neodvisne vzorce
Spremenljivka
F
p
t
df
p
M1-M2
SE
sp.IZ
zg.IZ
Število asistenc
0,914 0,358 0,128 12 0,901
0,429
3,360 -6,893 7,750
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

ŠTEVILO TEHNIČNIH NAPAK
Naslednji parameter, ki nas je zanimal, so bile tehnične napake pri Sloveniji in njenih tekmicah. V
tabeli 41 lahko vidimo, da je Slovenija na sedmih obravnavanih tekmah naredila 95 tehničnih
napak, tekmice pa 56. Največ tehničnih napak je Slovenija naredila na zadnji tekmi proti Španiji
(19), najmanj pa proti Srbiji. Pri tekmicah so največ tehničnih napak naredile Španke (11) na zadnji
tekmi proti Sloveniji in Portugalke (11).

Tabela 41
Število tehničnih napak pri reprezentanci Slovenije in njenih tekmicah.

Tekma

Tehnične napake
Slovenija
Tekmec

Slovenija : Črna gora
Slovenija :
Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M

15

2

10
15
15
7
14
19
95
13,57

11
9
9
8
9
11
59
8,43

SD

3,91

3,05

Želeli smo preveriti ali obstajajo statistično pomembne razlike v številu tehničnih napak med
Slovenijo in njenimi tekmicami. Najprej smo preverili predpostavke o normalnosti in
homogenosti, prvo s testom Shapiro-Wilkov in drugo z Levenovim testom.
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Na podlagi izpolnjenih predpostavk o normalnosti porazdelitve in homogenosti varianc, smo
uporabili t-test za neodvisne vzorce. Iz dobljenih rezultatov smo ugotovili, da med skupinama
prihaja do statistično pomembnih razlik v številu tehničnih napak (p=0,018). Našo postavljeno
hipotezo, da med Slovenijo in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik, smo
ovrgli.

Tabela 42
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki tehnične napake.
Levenov test
F
p

t-test za neodvisne vzorce
p
M1-M2
SE

Spremenljivka
t
df
sp.IZ
zg.IZ
Število
tehničnih napak 0,599 0,454
2,745 12 0,018
5,143
1,874
1,061
9,225
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja

ŠTEVILO ODVZETIH ŽOG

Število odvzetih žog je bila naslednja obravnavana spremenljivka. Slovenija je na prvenstvu uspela
tekmicam odvzeti 18 žog, tekmice so jih Slovenkam odvzele 32. Največ žog so odvzele Španke
(9), najmanj pa Portugalke (1). Slovenska reprezentanca je največ žog na prvenstvu odvzela na
zadnji tekmi proti Španiji (5).

Tabela 43
Število odvzetih žog pri reprezentanci Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M

Število odvzetih žog
Slovenija
Tekmec
2
3
1
1
3
4
2
5
18
2,57

2
5
6
2
5
9
32
4,57
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SD

1,51

2,51

Želeli smo ugotoviti, ali tudi pri parametru število odvzetih žog, prihaja do statistično pomembnih
razlik med reprezentanco Slovenije in njenimi tekmicami. Za preverjanje normalnosti smo izvedli
test Shapiro-Wilkov, za preverjanje homogenosti varianc pa Levenov test.
Predpostavki o normalnosti in homogenosti sta bili izpolnjeni, zato smo uporabili t-test za
neodvisne vzorce. Po izpeljanem t-testu in dobljenih rezultatih smo ugotovili, da med Slovenijo in
njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu odvzetih žog na tem
prvenstvu (p>0,05). Na podlagi p- vrednosti smo potrdili postavljeno hipotezo, da med Slovenijo
in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu odvzetih žog med
slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.

Tabela 44
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki število odvzetih žog.
Levenov test
F
p

t-test za neodvisne vzorce
p
M1-M2
SE
sp.IZ

Spremenljivka
t
df
zg.IZ
Število odvzetih
žog
1,333
0,271
-1,807 12 0,096
-2,000
1,107 -4,411 0,411
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

ŠTEVILO BLOKIRANIH STRELOV

Opazovali smo tudi parameter števila blokiranih strelov med slovensko reprezentanco in njenimi
tekmicami. Iz tabele 44 lahko vidimo, da je slovenska reprezentanca na sedmih tekmah blokirala
5 strelov, tekmice Slovenije pa so jih blokirale 8. Največ blokiranih strelov je zbrala Danska.
Slovenke na štirih tekmah niso blokirale nobenega strela tekmic.

Tabela 45
Število blokiranih strelov pri reprezentanci Slovenije in njenih tekmicah.

Tekma
Slovenija : Črna gora

Število blokiranih strelov
Slovenija
Tekmec
0
0
64

Slovenija : Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

2
2
0
0
1

1
4
1
0
1

0
5
0,71
0,95

1
8
1,14
1,35

Preverili smo, ali pri spremenljivki število blokiranih strelov, prihaja do statistično pomembnih
razlik med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami. Izvedli smo Shapiro-Wilkov test, ki ni
potrdil normalnosti porazdelitve (W14= 0,779, p= 0,03 ) in Levenov test, ki pa je potrdil
homogenost varianc.
Zaradi kršitve predpostavke o normalnosti porazdelitve je uporabljen Mann-Whitneyev test.
Rezultati Mann-Whitneyevega testa, ki so vidni v tabeli 46, kažejo da med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu blokiralnih
strelov (p>0,05), zato smo našo hipotezo lahko potrdili.

Tabela 46
Mann-Whitneyev test na spremenljivki število blokiranih strelov.
Ekipa
Slovenija
Tekmec
Total
TEST
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2tailed)
Exact Sig. [2*(1tailed Sig.)]

N
7

Mean
Rank
6,86

Sum of
Ranks
48,00

7

8,14

57,00

14
Število blokiranih strelov
20,000
48,000
-0,614
0,539
0,620b
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ŠTEVILO RUMENIH KARTONOV

Število rumenih kartonov je bila naša štirinajsta obravnavana spremenljivka. V tabeli 47 vidimo,
da je Slovenija skupno na prvenstvu zbrala 13 rumenih kartonov, največ na tekmi proti Portugalski
reprezentanci (3), najmanj pa proti ekipi iz Srbije in Španije (1). Ekipe, ki so bile tekmice Sloveniji
na tem prvenstu, so zbrale 21 rumenih kartonov, vsaka reprezetanca po 3 na odigrano tekmo.

Tabela 47
Število rumenih kartonov pri reprezentanci Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Število rumenih kartonov
Slovenija
Tekmec
2
3
3
3
2
3
2
3
1
3
2
3
1
3
13
21
1,86
3,00
0,69
0,00

Zanimalo nas je, ali prihaja med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami do statistično pomembnih
razlik v številu rumenih kartonov. Predpostavko normalnost porazdelitve smo preverili s Shapirowilkovim testom, katerega rezultati nakazujejo, da ni normalnosti porazdelitve (W14=0,735, p=
0,001). Prav tako smo z Levenovim testom preverili homogenost varianc. Rezultati slednjega
nakazujejo na neenakost varianc v obeh skupinah (p=0,01).

S pomočjo Mann-Whitneyevega testa smo ugotovili, da med skupinama prihaja do statistično
pomembnih razlik v skupnem številu rumenih kartonov (p<0,05). S tem lahko ovržemo našo
postavljeno hipotezo, da med reprezentanco Slovenije in njenimi tekmicami ne prihaja do
statistično pomembnih razlik v številu rumenih kartonov.
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Tabela 48
Mann-Whitneyev test na spremenljivki število rumenih kartonov.
Ekipa

7

Mean
Rank
4,50

Sum of
Ranks
31,50

7

10,50

73,50

N
Slovenija
Tekmec
Total

TEST
Mann-Whitney U

14
Število rumenih kartonov
3,500

Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2tailed)
Exact Sig. [2*(1tailed Sig.)]

31,500
-3,017
,003
,004b

ŠTEVILO DVOMINUTNIH IZKLJUČITEV

Naslednja opazovana spremenljivka je število dvominutnih izključitev. Iz tabele 49 lahko
razberemo, da je Slovenija na prvenstu zabeležila 20 dvominutnih izključitev, njene tekmice pa
21. Največ dvominutnih izključitev je Slovenija imela na tekmah proti Portugalski (4) in Španiji
(4). Pri tekmicah so največ dvominutnih kazni zbrale Črnogorke (5) in Danke (5).

Tabela 49
Število dvominutnih izključitev pri reprezentanci Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija :
Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj

2 minutna izključitev
Slovenija
Tekmec
3
5
4
2
4
3
2
2
20

3
5
2
1
3
2
21
67

M
SD

2,86
0,90

3,00
1,53

Zanima nas, ali prihaja do statistično pomembnih razlik v skupnem številu dvominutnih izključitev
med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami. Predpostavko normalnosti porazdelitve smo preverili
s testom Shapiro-Wilkov, rezultati katerega nakazujejo na normalnost porazdelitve (W14= 0,908,
p= 0,146). Prav tako smo preverili homogenost varianc z Levenovim testom, rezultati slednjega
pa nakazujejo na enakost varianc v obeh skupinah.

Uporabili smo t-test za neodvisne vzorce in s pomočjo rezultatov ugotovili, da med skupinama ne
prihaja do statistično pomembnih razlik v skupnem številu dvominutnih izključitev na prvenstvu
(p<0,05), zato smo lahko našo postavljeno hipotezo, da med slovensko reprezentanco in njenimi
tekmicami ne prihaja do statistično pomembnih razlik v številu rumenih kartonov, potrdili.

Tabela 50
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki število dvominutnih izključitev.
Levenov test
F
p

t-test za neodvisne vzorce
p
M1-M2
SE
sp.IZ

Spremenljivka
t
df
zg.IZ
Število dvominutnih
izključitev
1,179 0,299 -0,213 12 0,835
-0,143
0,670 -1,603 1,317
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

ŠTEVILO RDEČIH KARTONOV

Število rdečih kartonov je bila prav tako naša opazovana spremenljivka. Slovenija je na tem
prvenstvu prejela 1 rdeči karton, njene tekmice pa niso prejele nobenega. Oba podatka sta
prikazana v tabeli 51.

Tabela 51
Število rdečih kartonov pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.
Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija : Portugalska

Število rdečih kartonov
Slovenija
Tekmec
0
0
0
0
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Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

0
1
0
0
0
1
0,14
0,38

0
0
0
0
0
0
0,00
0,00

Želeli smo ugotoviti, ali med ekipo Slovenije in njenimi tekmicami prihaja do statistično značilnih
razlik v številu rdečih kartonov. Najprej smo preverili predpostavko o normalnosti porazdelitve s
testom Shapiro-Wilkov, nato še predpostavko o homogenosti varianc z Levenovim testom. Obe
predpostavki sta bili kršeni in pokazali na nenormalnost porazdelitve in neenakost varianc.

Zaradi kršitve predpostavke o normalnosti porazdelitve smo uporabili Mann-Whitneyev test.
Rezultati Mann-Whitneyevega testa, ki so prikazani v tabeli 52, kažejo na to, da med ekipo
Slovenije in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu rdečih kartonov
(p>0,05). Našo postavljeno hipotezo, da med reprezentanco Slovenije in njenimi tekmicami ne
prihaja do statistično značilnih razlik, smo zato potrdili.

Tabela 52
Mann-Whitneyev test na spremenljivki število rdečih kartonov.
Ekipa
Slovenija
Tekmec
Total

N
7

Mean
Rank
8,00

Sum of
Ranks
56,00

7

7,00

49,00

14

TEST
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

Število rdečih kartonov
21,000

Z
Asymp. Sig. (2tailed)
Exact Sig. [2*(1tailed Sig.)]

-1,000

49,000
,317
,710b
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ŠTEVILO PREKRŠKOV ZA SEDEMETROVKO

Predzadnja obravnavana spremenljivka je bila število storjenih prekrškov za sedemetrovko.
Preverili smo, koliko takšnih prekrškov je naredila reprezentanca Slovenije in njene tekmice na
tem prvenstvu. Kot lahko vidimo v tabeli 53, je Slovenija največ prekrškov za sedemetrovko
naredila proti tekmicam iz Srbije (6) in Portugalske (6), najmanj pa proti Dankam (1). Pri tekmicah
so največ prekrškov za sedemetrovko na tekmah proti Sloveniji naredile Španke (6), najmanj pa
reprezentanca iz Črne gore.

Tabela 53
Število prekrškov za sedemetrovko pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.

Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Prekrški za 7 metrovko
Slovenija
Tekmec
5
1
5
1
3
6
6
3
29
4,14
1,86

2
5
6
5
4
3
26
3,71
1,80

Pri obravnavani spremenljivki nas je zanimalo, ali prihaja do statistično značilnih razlik v številu
storjenih prekrškov za sedemetrovko med reprezentanco Slovenije in njenimi tekmicami.
Normalnost porazdelitve smo preverili s testom Shapiro-Wilkov, homogenost varianc pa z
Levenovim testom. Rezultati obeh testov so pokazali na izpolnjeni predpostavki o normalnosti in
homogenosti.

Uporabili smo t-test za neodvisne vzorce in na podlagi dobljenih rezultatov ugotovili, da med ekipo
Slovenije in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično pomembnih razlik v številu prekrškov,
storjenih za sedemetrovko (p>0,05). Potrdili smo 17. hipotezo, ki trdi, da med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu prekrškov,
storjenih za sedemetrovko.
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Tabela 54
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki število prekrškov za sedemetrovko.
Levenov test
t-test za neodvisne vzorce
Spremenljivka
F
p
t
df
p
M1-M2
SE
sp.IZ
zg.IZ
Število prekrškov za
sedemetrovko
0,340 0,858 0,438 12 0,669
0,429
0,979 -1,705 2,562
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.

ŠTEVILO VRATARKINIH OBRAMB

Pri naši zadnji spremenljivki smo obravnavali število vratarkinih obramb. Obrambe naših vratark
in vratark tekmic so prikazane v tabeli 55. Slovenske vratarke so na tem prvenstvu zbrale skupno
79 obramb, vratarke tekmic pa 62. Največ obramb so Slovenke zbrale na zadnji tekmi proti Španiji
(15), najmanj pa proti Dankam (6). Pri tekmicah so največ obramb zbrale danske vratarke, najmanj
pa vratarke iz portugalske reprezentance (4).

Tabela 55
Število vratarkinih obramb pri ekipi Slovenije in njenih tekmicah.

Tekma
Slovenija : Črna gora
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Danska
Slovenija : Španija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Romunija
Slovenija : Španija
Skupaj
M
SD

Število vratarkinih obramb
Slovenija
Tekmec
14
10
10
6
11
14
9
15
79
11,29
3,25

4
14
6
11
9
8
62
8,86
3,29

Zanimalo nas je , ali prihaja do statistično značilnih razlik v številu vratarkinih obramb med
reprezentanco Slovenije in njenimi tekmicami. Najprej smo preverili normalnost porazdelitve s
testom Shapiro-Wilkov, kjer so rezultati pokazali na normalno porazdelitev (W 14= 0,946 , p=
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0,506 ). Prav tako smo preverili še homogenost varianc z Levenovim testom, kjer rezultati
izpolnjujejo predpostavko (p= 0,87)
Na podlagi izpolnjenih predpostavk o normalnosti in homogenosti smo za ugotavljanje razlik
uporabili t-test za neodvisne vzorce. Rezultati kažejo, da med reprezentanco Slovenije in njenimi
tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu vratarkinih obramb (p>0,05), kot
lahko vidimo tudi v tabeli 56. Našo zadnjo postavljeno hipotezo, da med slovensko reprezentanco
in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu vratarkinih obramb, smo
potrdili na podlagi pridobljenih rezultatov.

Tabela 56
T-test za neodvisne vzorce na spremenljivki število vratarkinih obramb.
Levenov test
t-test za neodvisne vzorce
Spremenljivka
F
p
t
df
p
M1-M2
SE
sp.IZ
zg.IZ
Število vratarkinih obramb
0,29 0,868 1,390 12 0,190
2,429
1,748 -1,379 6,236
*Opombe: Oznake sp.IZ in zg.IZ se nanašajo na spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja.
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V naslednjem delu magistrske naloge bomo prikazali izbrane statistične podatke in posredno
opisali model igre. S pomočjo uradnih zapisnikov Evropskega prvenstva v Celju, sem izbrala
nekatere napadalne aktivnosti obeh ekip v napadu, ki sta jih ekipi zaključili s strelom na gol.
Rezultate sem za vseh 7 odigranih tekem prikazala v tabeli in tudi grafično. Z rezultati igralne
učinkovitosti in ogledom vseh tekem sem poskušala opisati še nekatere glavne značilnosti modela
igre Slovenske reprezentance in njenih tekmic na posameznih tekmah.
Slovenija je odigrala 7 tekem. 3 tekme so Slovenke odigrale v skupini D, kjer so premagale
reprezentanco Portugalske in izgubile proti Črni Gori ter reprezentanci Danske. V nadaljevanju
tekmovanja so Slovenke za razigravanje od 9.-16. mesta odigrale še 4 tekme. Najprej 3 tekme v
skupini I2, kjer so premagale Srbkinje, izgubile pa proti Romunkam in Špankam. Zadnjo tekmo
za 11. mesto je Slovenija ponovno igrala proti reprezentanci Španije in izgubila. Slovenska
reprezentanca je na koncu dosegla 12. mesto na Evropskem ženskem mladinskem prvenstvu v
Celju.

SLOVENIJA: ČRNA GORA
Tekma proti reprezentanci Črne Gore, je bila prva tekma za Slovenijo na tem prvenstvu. Poglejmo
si torej analizo tekme med Slovenijo in Črno Goro.
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Slika 13 Grafični prikaz učinkovitosti na tekmi med Slovenijo in Črno Goro.
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Tabela 57
Tabela učinkovitosti na tekmi med Slovenijo in Črno Goro
TA TA GOALS/SHOTS G/S 7m 7m 9m 9m
SLOVENIJA

6m

6m Wing Wing FB

FB

BT BT FTO FTO

51 33%

17/34

50% 1/4 25% 0/7 0% 8/11 73% 7/10

70% 1/2 50% 0/0 0%

0/0

0%

ČRNA GORA 54 44%

24/43

56% 4/6 67% 2/9 22% 8/15 53%

57% 6/6 100% 0/0 0%

0/0

0%

4/7

Legenda: TA – skupno število napadov; G/S – skupno število golov/skupno število strelov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; 9m – število
golov s črte devetih metrov; 6m – število golov s črte šestih metrov na sredini; Wing – število golov s krilnih položajev, FB – število golov iz
protinapada; BT – število golov iz prodora; FTO – število golov iz izvajanja začetnega meta na sredini.

V tabeli 16 je prikazana realizacija v odstotkih nekaterih napadalnih aktivnosti, ki jih je ekipa
izvedla in zaključila s strelom. Slovenke so izvedle 51 napadov in dosegle 17 zadetkov, kar
predstavlja 33-odstotno učinkovitost. Črnogorke so v 54 napadih zadele 24 zadetkov, kar
predstavlja 44-odstotno učinkovitost. Skupna realizacija slovenske reprezentance je bila 50% (17
golov od skupno 34 strelov). Realizacija Črne gore je bila boljša za 6-odstotnih točk (24 golov od
43 strelov). Dobro realizacijo so Slovenke imele iz črte 6m, saj so od 11 poskusov zadele kar 8
golov (73%) in iz krilnih položajev, kjer so od 10 strelov na gol zadele 7 golov (70%). Iz tega
podatka lahko sklepamo, da so Slovenke na tej tekme veliko igrale na krožni napadalki in vtekanju
kril na 6m črto. Ničelno realizacijo je slovenska reprezentanca imela pri strelih iz 9m, kjer ni od 7
poskusov zadela niti enkrat, tudi pri Črnogorski reprezentanci je bila ta realizacija le 22-odstotna
(2 gola od 7 poskusov). Največjo razliko lahko vidimo pri realizaciji protinapadov in
sedemetrovk. Črnogorke so imele 100-odstotno realizacijo iz protinapadov, od 6 izvedenih so
dosegle gol prav v vseh protinapadih, medtem ko Slovenke na tej tekmi sploh niso imele
protinapada, kar pomeni, da niso imele hitre tranzicije, ampak so igrale na postavljeno obrambo
Črnogorske reprezentance. Iz črte 7m je bila reprezentanca Črne gore 56% uspešna, Slovenska
reprezentanca pa je od 4 poskusov zadela najstrožjo kazen enkrat (25%).

DOGAJANJE NA TEKMI

Slovenke so tekmo začele v obrambni postavitvi 6:0. Prav tako je 6:0 obrambo postavila
reprezentanca Črne gore. V prvih 10. minutah je slovenska reprezentanca kljub 3 tehničnim
napakam uspela predvsem zaradi izvajanja podaljšanega protinapada držati ugoden rezultat.
Slovenska 6:0 obramba je poskušala biti gibljiva z občasnim izpadanjem predvsem na mestih 2.
branilke z leve in 2. branilke z desne strani. Slovenija je v prvem polčasu poskušala predvsem s
križanji srednje zunanje igralke s krožno napadalko iz obeh strani ali pa z vtekanjem kril na 2.
krožno napdalko, slednje predvsem ob igralki manj na igrišču. Ob tem nam veliko pove tudi
podatek, da so Slovenke iz črte 6m zadele 8 golov od 11 poskusov, kar kaže na dobro koriščenje
krožne napdalke in kril pri vtekanju na črto 6m. Še uspešnejše pa so bile pri igri s krožno napadalko
prav Črnogorke, pri katerih je Brnovićeva kot krožna napadalka bila najboljša strelka
reprezentance s 6 goli. Prvi polčas se je končal z rezultatom 8:9 v korist reprezentance iz Črne
gore. Drugi polčas je trener Slovenske reprezentance postavil v obrambo na mesto 3. z leve in 3.
z desne strani Vučkovo in Lovšinovo, ki sta veljali za eni izdmed višjih in bolj čvrstih igralk v naši
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reprezentanci. V obrambi sta dobro sodelovali in prekinjali igro Črnogorskih reprezentank, vendar
pa Slovenija v napadu s svojimi nenatančnimi streli in številnimi tehničnimi napakami tega ni
izkoristila. Posledica tega je bil delni rezultat 5:0 (10:15) za Črnogorke v 13. min drugega polčasa.
Slaba realizacija strelov iz 7m, 0% realizacije strelov iz 9m in kar 15 tehničnih napak ni pomagala
niti 70% realizacija strelov iz krilnih položajev kot tudi ne Vojnovičeva s 14 obrambami. Po
rezultatu 12:17 v 20. minuti 2. polčasa je bilo videti, da se je Slovenska reprezentanca na nek način
že predala, čeprav je trener Voglar poskušal še z individualno obrambo Čopijeve nad Ćorovićevo.
Črna gora je v drugi polovici 2. polčasa še z nekaj dobro izvedenimi protinapadi, na koncu srečanja
slavila z rezultatom 17:24.

Slika 14. Obrambna postavitev 6:0 Črne Gore (www.eurohandball.com).

Slika 15. Izpadanje Slovenske 2. branilke iz leve strani (www.eurohandball.com).
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Slika 16. Vtekanje desnega krila na drugo krožno napadalko (www.eurohandball.com).

Slika 17. Križanje srednje zunanje igralke s krožno napadalko (www.eurohandball.com).

PORTUGALSKA: SLOVENIJA
Analizirali smo tekmo med Portugalsko in Slovenijo. To je bila zadnja tekma v skupini D za
Slovensko reprezentanco.
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Slika 18. Grafični prikaz učinkovitosti na tekmi med Portugalsko in Slovenijo.

Tabela 58
Tabela učinkovitosti na tekmi med Portugalsko in Slovenijo.
TA TA G/S G/S 7m 7m
9m 9m 6m
PORTUGALSKA 55 33% 18/40 45% 5/5 100% 5/20 25% 4/9
SLOVENIJA

53

53% 28/40 70% 2/2 100% 2/7

6m Wing Wing FB FB BT BT FTO FTO
44% 1/2
50% 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0%

29% 13/15 87% 8/11

73%

4/6 67% 0/0 0% 0/0

Legenda: TA – skupno število napadov; G/S – skupno število golov/skupno število strelov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; 9m – število
golov s črte devetih metrov; 6m – število golov s črte šestih metrov na sredini; Wing – število golov s krilnih položajev, FB – število golov iz
protinapada; BT – število golov iz prodora; FTO – število golov iz izvajanja začetnega meta na sredini.

V tabeli 17 je prikazana realizacija v odstotkih napadalnih aktivnosti, ki jih je posamezna ekipa
izvedla in jih zaključila s strelom na tekmi. 18 napadov od 55 je Portugalska zaključila z zadetki
(33%), Slovenke pa 28 od 53 (53%). Skupna učinkovitost realizacije strelov je pri Slovenski
reprezentanci krepko višja (70%) kot pri Portugalkah (45%). Slovenska reprezentanca je pri
enakem številu porabljenih strelov večkrat dosegla zadetek. Portugalska reprezentanca je imela
zelo slabo realizacijo strelov iz 9m, kjer je od 20 strelov uspela doseči 5 zadetkov (25%). Slovenija
je iz 9m manjkrat streljala proti golu in od 7 strelov zadela dvakrat (25%). Odlično realizacijo
strelov je imela naša reprezentanca iz črte 6m, kjer je od 15 strelov zadela 13 golov (87%), kar
kaže na dobro realizacijo na mestu krožne napadalke, prav tako pa lahko opazimo veliko razliku
pri strelih iz kril, kjer je slovenska reprezentanca dosegla 8 zadetkov od skupno 11 strelov (73%),
Portugalke pa so iz kril metale samo dvakrat in pri tem dosegle 1 gol (50%). Ta podatek kaže na
to, da je igra portugalske reprezentance temeljila bolj na zunanjih položajih. Slovenija je dosegla
še 4 gole od 6 poskusov iz protinapadov (67%), Portugalke pa so z golom zaključile 2 protinapada
od skupno 3 (67%).
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DOGAJANJE NA TEKMI

Slovenke so se portugalski reprezentanci zoperstavile z obrambo 6:0, pri kateri so druge branilke
iz leve in desne strani izpadale na portugalske leve in desne zunanje igralke. Portugalke so
poskušale v napadu prihajati do priložnosti za strel s prehodi srednje zunanje in levega krila na
mesto 2. krožne napadalke. Na ta način so uspele držati stik s Slovenkami do 15. min pri rezultatu
4:7. Trener slovenske reprezentance je poskušal na začetku tekme v napadu s postavitvijo višjih
igralk na položajih zunanjih igralk, predvsem z Nežo Skrinjar na desnem zunanjem, vendar se je
kmalu odločil za menjavo ravno zaradi obrambne postavitve Portugalske reprezentance. Ta je
poskušala igrati nekakšno verzijo 5:1 obrambe z izpadanjem igralk na položajih drugih branilk z
leve in desne strani. Slovenke so kljub nekah tehničnim napakam uspele zaključiti polčas z
rezultatom 10:15. V drugem polčasu so igralke iz Portugalske postavile 4:2 obrambo, ki zaradi
dobrega gibanja in individualnih akcij Vučkove ni bila uspešna. Slovenke so imele v 2. polčasu
hitrejšo tranzicijo iz obrambe v napad in so z nekaj lahkimi goli prišle do povišane prednosti 10:18
v 7. min drugega polčasa. Portugalke so sicer še poskušale z individualno obrambo nad Strnadovo
v 20. min, vendar je naša reprezentanca tekmo mirno pripeljala do konca in slavila z rezultatom
18:28. Najboljša strelka pri Sloveniji je bila s 6 zadetki Patricija Akalovič na mestu levega krila,
pri Portugalkah pa je 7 zadetkov dosegla Mihaela Minciuna na mestu desne zunanje igralke.

Slika 19. Obrambna postavitev Slovenske reprezentance (www.eurohandball.com).
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Slika 20. Obrambna postavitev Portugalske reprezentance (www.eurohandball.com).

Slika 21. Prehod levega krila na 2.krožno napadalko (www.eurohandball.com).
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Slika 22. Obrambna postavitev 4:2 pri Portugalkah (www.eurohandball.com).

DANSKA: SLOVENIJA
Poglejmo si igralno učinkovitost in model igre obeh reprezentanc na
DANSKA:SLOVENIJA. To je bila tretja tekma za slovensko reprezentanco v skupini D.
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Slika 23. Grafični prikaz igralne učinkovitosti na tekmi med Dansko in Slovenijo.
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Tabela 59
Tabela učinkovitosti na tekmi med Dansko in Slovenijo.
TA TA GOALS/SHOTS G/S 7m
DANSKA

7m

9m

9m 6m

6m

Wing Wing FB

FB

BT

BT

3/3

FTO FTO

56 46%

26/43

60% 1/1 100% 11/23 48% 3/5 60%

3/4

75% 4/6 67%

100%

1/1

100%

SLOVENIJA 55 36%

20/38

53% 5/5 100%

2/7

29% 1/4 25% 10/14 71%

0/0

0%

1/7

14% 1/1 100%

Legenda: TA – skupno število napadov; G/S – skupno število golov/skupno število strelov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; 9m – število
golov s črte devetih metrov; 6m – število golov s črte šestih metrov na sredini; Wing – število golov s krilnih položajev, FB – število golov iz
protinapada; BT – število golov iz prodora; FTO – število golov iz izvajanja začetnega meta na sredini.

V tabeli 16 so prikazane nekatere napadalne aktivnosti, ki sta jih obe ekipi izvedli in zaključili s
strelom na gol. Njihova realizacija je izražena v odstotkih. 26 napadov od 56 je bilo zaključenih z
zadetki (60%), Slovenke so jih zaključile 20 od 55 (53%). Skupna realizacija strelov je bila pri
Dankah 60%, pri Slovenkah pa 53 %, vendar pa lahko vidimo, da so Slovenke tudi manjkrat
sprožile proti golu. Največjo razliko lahko opazimo pri strelih iz 9m, kjer so Danke zadele kar 11
strelov, Slovenke pa le enega. To kaže predvsem na to, da se zunanja linja pri Slovenkah ni
odločala za strele iz razdalje, ampak je poskušala bolj z individualnimi prodori priti do zadetka.
To kaže tudi podatek, da so Slovenke največ golov, kar 10, dosegle iz prodorov, njihova realizacija
pa je bila ob 14 poskusih 71%. Danke so iz prodorov dosegle samo 3 zadetke. Slabo realizacijo so
na tej tekmi imele krilne igralke pri Slovenkah, ki so od 7 strelov zadele le dvakrat (29%). Slovenke
so ravno zaradi manjšega števila strelov iz 9m hotele igro razširiti na krilne položaje, vendar pri
tem žal niso bile tako uspešne. Danke so izvedle tudi 6 protinapadov in jih zaključile s 4 zadetki
(67%), Slovenke so iz 4 protinapadov uspele zadeti le enkrat (25%). Ta podatek kaže na to, da je
igra Danske reprezentance bila vseeno nekoliko hitrejša, saj so poleg protinapadov uspele zadeti
tudi iz hitrega izvajanja začetnega meta. Pri Dankah je 10 različnih igralk doseglo zadetek, po 4
Hougaardova in Ellebaekova, prva na poziciji desnega krila in druga na poziciji leve zunanje
igralke. Pri Slovenkah je 8 zadetkov na poziciji leve zunanje dosegla Hana Vučko, od tega kar 5
iz samostojnih prodorov.

DOGAJANJE NA TEKMI

Tretjo tekmo na tem prvenstvu so Slovenke igrale proti danski reprezentanci, ki je na koncu osvojla
bronasto medaljo. Slovenska reprezentanca je že na samem začetku tekme imela težave pri
pravočasnem vračanju v obrambo saj so Danke že v uvodnih 4 min izvedle tri protinapade ter
povedle z rezultatom 2:0. Slovenke so sicer prihajale do ugodnih pozicij za strel, vendar so pri
izvedbi bile premalo natančne, da bi se lahko Dankam pribrižale na manj kot dva gola zaostanka
do konca prvega polčasa. Slovenska izbrana vrsta je vseh 60 min igrala 6:0 obrambo brez
izpadanja igralk, ki igrajo na poziciji druga z leve in druga z desne strani. Na drugi strani so Danke
postavile prav tako obrambno postavitev 6:0, kjer pa so bile obrambne igralke veliko bolj gibljive.
Govorimo o pozicijah druga z leve, druga z desne in igralkama, ki sta igrali na položajih tretja z
leve in tretja z desne strani. Slovenska reprezentanca je zaradi gibljive danske obrambe težje
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prihajala do strelov iz razdalje in posledično naredila tudi več tehničnih napak, saj so hotele žogo
čim hitreje podati naprej, preden bi nad njimi bil storjen prekršek. Polčas se je končal z rezultatom
16:11 v korist danske reprezentance. Danke so v začetku drugega polčasa za nekaj minut postavile
obrambno postavitev 3:2:1, pri kateri so Slovenke poskušale priti do zadetka z vtekanjem DB na
drugega krožnega napadalca. Slovenke so še vedno igrale obrambo 6:0, kjer so Danke na skoraj
enak način, torej z vtekanjem DB na drugega krožnega napadalca po podaji na DK, prihajale brez
večjih težav do ugodnih pozicij za dosego zadetka. Slovenke so ob igralki več na igrišču igrale z
enako obrambno postavitvijo, v napadu pa so ob igralki več izvajale klasično širjenje igralk za
ustvarjanje viška na krilne položaje. Danska reprezentanca je nekajkrat na tekmi igrala tudi s
sedmimi igralkami v polju in sicer z dvema krožnima napadalkama. Prav tako so ob izključitvi
igrale s šestimi igralkami. Igra danske reprezentance je bila skozi celotno tekmo hitrejša in bolj
tekoča s hitro tranzicijo igralk iz obrambne postavitve v napad. Veliko razliko lahko vidimo tudi
pri številu tehničnih napak in obrambah vratark. Slovenke so na tej tekmi naredile kar 15 tehničnih
napak, danska reprezentanca pa jih je napravila 9. Millingova je za Danke na koncu tekme imela
14 obramb, Vojnovičeva in Arhaničeva pa sta skupaj zbrali le 6 obramb. Tekma se je končala z
rezultatom 26:20 za dansko reprezentanco.

Slika 24. Obrambna postavitev 6:0 Slovenske reprezentance (www.eurohandball.com)..
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Slika 25. Obrambna postavitev 6:0 Danske reprezentance (www.eurohandball.com)..

Slika 26. Obrambna postavitev 3:2:1 Danske reprezentance (www.eurohandball.com)..
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Slika 27. Napad Danske reprezentance s sedmimi igralkami (www.eurohandball.com)..

ŠPANIJA: SLOVENIJA (skupina)- razigravanje I2
Analizirali smo tekmo med Španijo in Slovenijo. To je bila prva tekma za Slovenijo v novo nastali
skupini I2, za razigravanje od 9. do 16. mesta.
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Slika 28. Grafični prikaz učinkovitosti na tekmi med Španijo in Slovenijo.
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Tabela 60
Tabela igralne učinkovitosti med Španijo in Slovenijo.
TA TA
ŠPANIJA

GOALS/SHOTS G/S

7m 7m

9m

9m

6m 6m

Wing Wing FB FB

BT BT

FTO FTO

52

48% 25/40

63% 3/3 100% 7/16

44% 6/6 100% 1/2

50%

3/4 75% 5/9 56% 0/0

0%

SLOVENIJA 48

48% 23/32

72% 7/7 100% 1/6

17% 4/4 100% 7/10

70%

4/5 80% 0/0 0%

0%

Legenda: TA – skupno število napadov; G/S – skupno število golov/skupno število strelov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; 9m – število
golov s črte devetih metrov; 6m – število golov s črte šestih metrov na sredini; Wing – število golov s krilnih položajev, FB – število golov iz
protinapada; BT – število golov iz prodora; FTO – število golov iz izvajanja začetnega meta na sredini.

V tabeli 19 je prikazana realizacija v odstotkih nekaterih napadalnih aktivnosti, ki jih je posamezna
ekipa izvedla in zaključila s strelom. 25 od skupno 52 napadov je bilo zaključenih z zadetkom pri
Španski reprezentanci (48%), Slovenke pa so jih zaključile z zadetkom 23 od skupno 48 (48%).
Skupna učinkovitost strelov je sicer pri Slovenski reprezentanci višja (72%) kot pri Španiji (63%),
vendar pa je naša reprezentanca sprožila 8 strelov manj (32) kot pa reprezentanca Španije (40).
Obe reprezentanci sta imeli 100- odstotno realizacijo strelov iz 7m, Slovenija je izvajala kar 7
strelov iz 7m. Iz tega podatka je moč sklepati, da so Slovenke poskušale priti do gola bolj iz
prodorov in 6m črte. Slaba realizacija strelov pri obeh ekipah se pojavlja pri strelih iz razdalje.
Španija je skupno od 16 strelov dosegla 7 zadetkov (44%), Slovenska reprezentanca pa je od
skupno 6 poskusov zadela samo enkrat (17%). Brez zgrešenega strela sta bili obe reprezentanci pri
strelih iz 6m, kjer je španska reprezentanca dosegla 6 golov od 6 poskusov (100%), Slovenija pa
4 gole od skupno 4 strelov na gol (100%). Na podlagi tega lahko sklepamo, da sta obe
reprezentanci imeli dobro razpoložene krožne napadalke, to pa lahko podkrepimo še z dejstvom,
da je pri Sloveniji največ golov (3/3) dosegla Maja Helbel, ki je igrala na mestu krožne napadalke.
Slovenke so imele boljšo realizacijo strelov iz kril, zadele so sedemkrat od 10 strelov (70%),
Španke so imele le dva poskusa in ob tem enkrat zadele (50%). Do večjih razlik med
reprezentancama ni prišlo niti pri realizaciji strelov iz protinapadov, kjer je reprezentanca Španije
iz 4 izvedenih protinapadov dosegla 3 zadetke (75%), Slovenija pa je izvedla en protinapad več
(5) in dosegla ob tem 4 zadetke (80%). Največjo razliko lahko vidimo pri prodorih, igralke naše
reprezentance celotno tekmo niso izvedle niti enega prodora (0%), Španija pa je iz 9 prodorov
dosegla 5 zadetkov (56%). Nobena izmed obeh reprezentanc ni dosegla zadetka po izvajanju
hitrega začetnega meta.

DOGAJANJE NA TEKMI

Obe reprezentanci sta začeli z obrambno postavitvijo 6:0, vendar je bila Španska reprezentanca
veliko bolj gibljiva, predvsem z izhodi 2. in 3. branilk iz obeh strani. Španke so od samega začetka
tekme povedle in ohranjale skozi celoten prvi polčas vsaj minimalno prednost enega zadetka.
Slovenke so imele večkrat možnost za znižanje zaostanka, vendar so v napadu delale preveč napak
in bile pri strelih na gol preveč nenatančne. Španska reprezentanca je prihajala do priložnosti za
zadetek s prehodi krilnih igralk na drugo krožno napadalko in križanji zunanjih igralk. V 11. min
je Španija prišla do najvišje prednosti v prvem polčasu pri rezultatu 8:3, predvsem po zaslugi
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0/0

tehničnih napak slovenske reprezentance, ki so jih uspele izkoristiti tako, da so dosegle nekaj
lahkih zadetkov iz protinapadov. Slovenija je v napadu poskušala z ustvarjanjem prostora za desno
stran na ta način, da je Vučkova vezala nase 2. in 3. branilko iz desne ter podala žogo pred
prekrškom naprej srednji zunanji. Nekaj napadov sta na ta način uspeli zaključiti z zadetkom desna
zunanja Abina in desno krilna igralka Čopijeva. Prvi polčas je bil zaključen z rezultatom 15:12 v
korist Španije. Na začetku drugega polčasa je rdeči karton naše igralke Petre Lovšin pomenil še
eno težavo več pri Slovenkah, ki že tako v obrambi niso igrale na visokem nivoju. Trener slovenske
reprezentance se je zato odločil za obrambno postavitev 5:1, ki so jo Španke uspele reševati brez
posebnih taktičnih kombinacij v napadu, ampak samo z enostavnimi naleti igralk na naše
obrambne igralke. Španija je uspela tudi v drugem polčasu držati razliko 2 zadetkov, čeprav je
imela Slovenija 24. min pri rezultatu 23:22 možnost za izenačenje, vendar tega ni izkoristila.
Reprezentanca Španije je tako tekmo mirno pripeljala do konca in zmagala z rezultatom 25:23.

Slika 29. Obrambna postavitev 6:0 Španske reprezentance (www.eurohandball.com)..
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Slika 30. Vtekanje levega krila na drugo krožno napadalko (www.eurohandball.com)..

Slika 31. Ustvarjanje prostora za desno stran napada (www.eurohandball.com)..
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Slika 32. Osebna obramba Španije ob igralki manj pri Slovenkah (www.eurohandball.com)..

SLOVENIJA: SRBIJA
Analizirali smo tekmo med Slovenijo in Srbijo. To je bila druga tekma v skupini I2, sestavljena iz
tistih reprezentanc, ki se jim ni uspelo uvrstiti v glavni del tekmovanja.
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Slika 33 Grafični prikaz igralne učinkovitosti med Slovenijo in Srbijo
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Tabela 61
Tabela učinkovitosti med Slovenijo in Srbijo.

SLOVENIJA
SRBIJA

TA

TA

GOALS/SHOTS G/S 7m

7m

50

58%

29/46

63% 5/5 100% 6/15 40% 4/5 80%

5/8

63%

2/3

49

49%

22/45

49% 5/7

2/6

33%

1/1 100%

71%

9m

9m 6m 6m Wing Wing FB

8/21 38% 5/8 63%

FB

BT

BT FTO FTO

67%

7/10 70%

0/0

0%

1/2

0/0

0%

50%

Legenda: TA – skupno število napadov; G/S – skupno število golov/skupno število strelov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; 9m – število
golov s črte devetih metrov; 6m – število golov s črte šestih metrov na sredini; Wing – število golov s krilnih položajev, FB – število golov iz
protinapada; BT – število golov iz prodora; FTO – število golov iz izvajanja začetnega meta na sredini.

V tabeli 19 so prikazane nekatere napadalne aktivnosti, ki sta jih obe ekipi izvedli in zaključili s
strelom na gol. Njihova realizacija je izražena v odstotkih. Slovenska reprezentanca je 29 napadov
od 50 zaključila z zadetkom (58%), reprezentanca Srbije pa je dosegla 22 zadetkov iz 49 napadov
(49%). Skupna realizacija strelov je bila pri Slovenkah vidno boljša (63%) kot pri Srbkinjah (49%).
Slabo realizacijo strelov sta dosegli reprezentanci pri strelih iz 9m, kjer je reprezentanca Slovenije
od 15 strelov zadela šestkrat (40%), Srbija pa je od kar 21 poskusov dosegla le 8 zadetkov (38%).
Reprezentanca Srbije, je poskušala priti do zadetka preko strelov iz razdalje, vendar so pri tem bile
premalo natančne, hkrati pa sta vratarki Slovenije na tej tekmi obranile 14 strelov. Vidna razlika
med realizacijama obeh reprezentanc se pojavlja pri strelih iz krilnih položajev, kjer je naša
reprezentanca od 8 strelov zadela petkrat (63%), Srbkinje pa so od 6 poskusov dosegle 2 zadetka
(33%). Nobena od reprezentanc ni izstopala pri številu izpeljanih protinapadov, to je še en
pokazatelj več, da sta reprezentanci igrali bolj na postavljeno obrambo brez hitrih prehodov iz
obrambe v napad. Izvedli nista tudi nobenega hitrega centra. Ena izmed napadalanih aktivnosti, ki
je Slovenkam prinesla zmago, je bila razlika v številu zadetih golov iz prodorov, kjer je Slovenija
imela 70% realizacijo strelov (od 10 poskusov je zadela 7 golov), Srbska reprezentanca pa je imela
samo dva prodora in dosegla en zadetek (50%).

DOGAJANJE NA TEKMI

Slovenska reprezentanca je tekmo začela v 6:0 obrambni postavitvi brez vidnega izhoda 2. branilk
na zunanje igralke pri Srbiji. Slovenke so si že po 8 minutah tekme priigrale 5 zadetkov prednosti.
Srbska reprezentanca je poskušala z obrambno postavitvijo 5:1, vendar pri tem ni bila ravno
uspešna. Reprezentanca Slovenije je z ustvarjanjem prostora za mete iz krilnih položajev in prodori
med 1. in 2. branilkami Srbije dobro izkoristila pomanjkljivosti v 5:1 obrambi nasprotnic in
prihajala do lepih priložnosti za strel. Srbkinje so taktično poskušale z uletavanjem krilnih igralk
na drugo krožno napadalko in odvlačenjem srednje zunanje igralke za obe zunanji igralki, vendar
so pri izvedbah bile preveč površne in hkrati naredile preveč tehničnih napak. Slovenke so do
konca 1. polčasa prednost še povišale in odšle na odmor z rezultatom 16:8. V drugem polčasu je
sledila sprememba v obrambni postavitvi Srbije, ki se je odločila za 6:0 obrambo, proti kateri je
naša reprezentanca našla rešitve predvsem v dobrih individualnih akcijah posameznih igralk.
Trener slovenske izbrane vrste je v 15. min 2. polčasa dal priložnost še ostalim igralkam, ki so jo
dobro izkoristile in ohranjale prednost na 9 zadetkih do konca tekme. K temu je pripomoglo
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zagotovo tudi 14 obramb Vojnovičeve in Arhaničeve. Tekmo je Slovenija zmagala z rezultatom
29:21.

Slika 34. Obrambna postavitev 5:1 Srbske reprezentance (www.eurohandball.com)..

Slika 35. Obrambna postavitev 6:0 Slovenske reprezentance (www.eurohandball.com)..
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Slika 36. Ustvarjanje prostora med 1. in 2. branilkami (www.eurohandball.com)..

Slika 37. Odvlačenje srednje zunanje igralke Srbije za levo zunanjo igralko (www.eurohandball.com).
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ROMUNIJA : SLOVENIJA
Analizirali smo tekmo med Romunijo in Slovenijo.
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Slika 38 Grafični prikaz učinkovitosti med Romunijo in Slovenijo.

Tabela 62
Tabela učinkovitosti na tekmi med Romunijo in Slovenijo.
TA TA
ROMUNIJA

GOALS/SHOTS G/S 7m 7m

9m

9m

6m

6m

Wing Wing FB FB

57

46% 26/43

60% 4/6 67% 5/17 29% 6/8

75% 4/4

SLOVENIJA 56

30% 17/38

45% 3/6 50% 1/10 10% 9/12 75% 4/9

BT BT FTO FTO

100% 7/8 88% 0/0 0% 0/0

0%

44%

0%

0/1 0%

0/0 0% 0/0

Legenda: TA – skupno število napadov; G/S – skupno število golov/skupno število strelov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; 9m – število
golov s črte devetih metrov; 6m – število golov s črte šestih metrov na sredini; Wing – število golov s krilnih položajev, FB – število golov iz
protinapada; BT – število golov iz prodora; FTO – število golov iz izvajanja začetnega meta na sredini.

V tabeli 21 je prikazana realizacija v odstokih nekaterih napadalnih aktivnosti, ki jih je posamezna
ekipa izvedla in jih zaključila s strelom na tekmi. 26 napadov od skupno 57 je bilo zaključenih z
zadetki (46%), Slovenke so jih zaključile le 17 od 56 (30%). Sklepamo lahko, da je Slovenija
naredila več tehničnih napak in v številnih napadih izgubila žogo ali pa sploh ni uspela izvesti
strela na gol. Skupna učinkovitost strelov je pri Romunkah večja (60%) kot pri Slovenski
reprezentanci (45%). Reprezentanca Slovenije je bila nekoliko slabša tudi pri realizaciji strelov iz
7m, kjer je ob 6 priigranih sedemetrovkah zadela 3 (45%), Romunke so ob enakem številu zadele
4 (60%). Vidimo lahko, da je Slovenija poskušala priti do strelov iz razdalje, vendar je od 10
strelov iz 9m zadela en sam zadetek (10%), Romunija je od 17 poskusov dosegla 5 zadetkov (29%),
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kar prav tako predstavlja zelo nizek odstotek realizacije. Obe ekipi sta imela 75% uspešnost pri
strelih iz 6m s to razliko, da so Slovenke imele več strelov (12) kot Romunke (8). Iz krilnih
položajev sta obe reprezentanci dosegli enako število golov (4), vendar je Romunska reprezentanca
ob tem imela 100% uspešnost, naša reprezentanca pa je bila pri strelih iz kril 44% uspešna.
Največjo razliko lahko vidimo pri številu izvedenih protinapadov, ki so se končali s strelom na
gol. Reprezentanca Romunije je dosegla 7 zadetkov od 8 poskusov iz protinapadov (88%),
Slovenke so izvedle samo en protinapad, ki se je končal brez zadetka. Iz podatka lahko sklepamo,
da je reprezentanca Romunije izkoristila tehnične napake in nenatančne strele Slovenk v napadu
na ta način, da je izvedla hitro tranzicijo iz obrambe v napad v obliki protinapadov. Nobena od
ekip ni dosegla zadetka po hitro izvedenem začetnem metu.

DOGAJANJE NA TEKMI

Obe reprezentanci sta se odločili za obrambno postavitev 6:0, vendar so bile Romunke vsaj v
prvem polčasu bolj gibljive, s pogostejšimi izhodi 2. branilk na naše zunanje igralke. Z nenehnim
prekinjanjem igre reprezentance Slovenije, so Slovenkam vnašale v napadu negotovost in jih
pripeljale do napak pri prenosih žoge. Romunija je v napadu taktično večino napadov igrala z
dvema krožnima napadalkama in na ta način prihajala do lepih priložnosti za doseganje zadetkov.
Slovenke so bile v obrambi premalo agresivne, v napadu pa so ob ustvarjeni priložnosti za zadetek
bile pri zaključkih nenatančne. Reprezentanca Romunije je vodila cel prvi polčas, čeprav so
Slovenke uspele izenačiti v 20. min na 11:11. Polčas se je končal z rezultatom 13:12 v korist
Romunije. Slovenija je na začetku 2. polčasa sicer izenačila na 14:14, vendar pa je bilo to zadnje
rezultatsko približanje Romunkam. Po delnem izidu 4:0, je reprezentanca Romunije v 9 min
drugega polčasa vodila že z 18:14. Slovenska reprezentanca se ob obrambni postavitvi Romunije
v 5:1 ni znašla in posledično ni prihajala do izdelanih kombinacij za doseganje zadetka. Razlika
se je zato samo povečevala in v 23. minuti znašala že 8 golov. Trener reprezentance Slovenije je
zamenjal igralke na levem in desnem zunanjem položaju z višjo zunanjo linijo, da bi prišli do
potrebnega zadetka iz razdalje, vendar so dekleta, ki so prišla v igro iz klopi, naredila še več napak.
Slovenija je tudi to tekmo na koncu nabrala kar 14 tehničnih napak, Romunija na drugi strani 9.
Tekma se je končala z rezultatom 26:17 za reprezentanco Romunije.
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Slika 39. Obrambna postavitev 6:0 Romunske reprezentance (www.eurohandball.com)..

Slika 40. Obrambna postavitev 6:0 Slovenske reprezentance (www.eurohandball.com)..
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Slika 41. Igranje z dvema krožnima napadalkama (www.eurohandball.com).

Slika 42. Prehod desne zunanje na drugo krožno napadalko, ob igralki manj v napadu
(www.eurohandball.com).

SLOVENIJA : ŠPANIJA
Analizirali smo tekmo med Slovenijo in Španijo. To je bila zadnja tekma reprezentance Slovenije
na tem Evropskem prvenstu in je odločala o tem, katera izmed reprezentanc bo dosegla 11. mesto.
Slovenija je s Španijo igrala že v skupini za razvrščanje od 9.-16. mesta.
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Slika 43. Grafični prikaz učinkovitosti na tekmi med Slovenijo in Španijo.

Tabela 63
Tabela učinkovitosti med Slovenijo in Španijo.
TA TA

GOALS/SHOTS G/S 7m 7m

9m

9m

6m

Wing Wing FB FB

BT

BT

FTO FTO

SLOVENIJA 49

57% 28/39

72% 3/3 100% 3/5

67% 3/5

60%

6/8 75% 9/12 75% 0/0

0%

ŠPANIJA

57% 29/48

60% 3/3 100% 5/13 38% 8/12 67% 2/4

50%

4/5 80% 7/11 64% 0/0

0%

51

60% 4/6

6m

Legenda: TA – skupno število napadov; G/S – skupno število golov/skupno število strelov; 7m – število golov s črte sedmih metrov; 9m – število
golov s črte devetih metrov; 6m – število golov s črte šestih metrov na sredini; Wing – število golov s krilnih položajev, FB – število golov iz
protinapada; BT – število golov iz prodora; FTO – število golov iz izvajanja začetnega meta na sredini.

Tabela 22 prikazuje, da so Slovenke od 49 izpeljanih napadov dosegle 28 zadetkov, kar je 57%
uspešnost. Španke so od 51 izpeljanih napadov dosegle 29 zadetkov in bile prav tako 57% uspešne.
Skupna učinkovitost realizacije strelov pri Slovenkah je bila 72- odstotna, učinkovitost Špank pa
60- odstotna. Iz črte 7m sta bili obe reprezentanci 100- odstotni, saj sta dosegli 3 zadetke od 3
poskusov. Slabo učinkovitost strelov je imela reprezentanca Španije pri strelih iz 9m, kjer je od 13
poskusov dosegla 5 zadetkov (38%). Slovenska reprezentanca je iz 9m poskusila samo petkrat in
ob tem dosegla 3 zadetke (60%). Obe reprezentanci sta imeli enak odstotek realizacije strelov iz
6m, vendar pa je Španija dosegla 4 zadetke več kot Slovenija in od 12 poskusov dosegla 8 zadetkov
(67%). Slovenija je iz 6m dosegla 4 zadetke in bila pri tem prav tako 67- odstotna. Iz krilnih
položajev obe ekipi nista dosegli veliko zadetkov. Slovenke so od 5 poskusov iz krila zadele trikrat
(60%), Španke pa so dosegle dva zadetka od skupno 4 strelov (50%). Več golov iz protinapadov
je dosegla reprezentanca Slovenije in bila pri tem 75- odstotna (6 zadetkov od 8 poskusov), Španke
pa so zadele manjkrat (4) in bile pri tem bolj uspešne od Slovenk (80%). Dober odstotek realizacije
strelov sta dosegli obe reprezentanci pri samostojnih prodorih. Slovenija je od skupno 12 strelov
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proti vratom dosegla 9 zadetkov (75%), Španija pa je dosegla 7 zadetkov od 11 poskusov (64%).
Nobena izmed reprezentanc ni dosegla gola po hitrem izvajanju začetnega meta.

DOGAJANJE NA TEKMI

Obe reprezentanci sta pričeli z obrambno postavitvijo 6:0, vendar so bile Španke pri tej obrambi
veliko bolj gibljive z večimi izhodi na zunanje igralke kot pa Slovenke. Slovenska reprezentanca
je celoten prvi polčas lovila zaostanek 3 ali 4 golov, ki si ga je reprezentanca Španije priigrala
predvsem zaradi pomanjkanja idej v napadu pri Slovenski reprezentanci in tehničnih napakah, ki
jih je bilo v prvem polčasu veliko tako na eni, kot tudi na drugi strani, posledično pa nismo mogli
videti nobenih posebnih priložnosti za doseganje zadetka. Slovenija se v prvem polčasu s
samostojnimi akcijami igralk v napadu ni mogla približati na manj kot 2 gola zaostanka. Španija
sicer v napadu ni igrala taktičnih kombinacij na našo obrambno postavitev, je pa s 5 goli
Mlbenagueve, ki jih je dosegla iz razdalje, bila ves polčas pred Slovenkami. Španska reprezentanca
je po končanem polčasu vodila z rezultatom 15:17. Po prvih 8. minutah drugega polčasa se je
Slovenska reprezentanca postavila v 5:1 obrambno postavitev, ki pa ni bila uspešna, saj so Španke
v 17. min vodile že za 6 golov. Z agresivnejšo obrambo Slovenija ni prihajala do lepo izdelanih
priložnosti za strel, kadar ji je to uspelo, pa so bile naše igralke pri zaključkih nenatančne. Ekipa
Španije je proti koncu tekme začela delati vse več tehničnih napak, ki so pripomogle k temu, da
so se Slovenke približale v 25. min drugega polčasa na samo en gol zaostanka (25:26). Zadnji
napad je pripadal reprezentanci Španije in nepozornost naših igralk v obrambi je pustila španski
srednji zunanji igralki preveč prostora, ki ga je znala izkoristiti v svoj prid. Tako so Španke že po
izteku igralnega časa imele še strel iz 7m in zadele. Tekma se je končala z rezultatom 29:28 v
korist Španije. Medla igra Slovenk in pomanjkanje motivacije, saj je šlo za zadnjo tekmo prvenstva
in 19 tehničnih napak, ni bilo dovolj, da bi Slovenija to tekmo na koncu dobila.

Slika 44. Obrambna postavitev 6:0 pri španski reprezentanci (www.eurohandball.com).
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Slika 45. Orambna postavitev 6:0 pri slovenski reprezentanci (www.eurohandball.com).

Slika 46. Osebna obramba Španije pri igralki manj za Slovenijo (www.eurohandball.com).
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Slika 47. Prihod španske desne zunanje na strel, po križanju srednje zunanje s krožno napadalko
(www.eurohandball.com).
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4. RAZPRAVA
V magistrskem delu smo obravnavali 18 spremenljivk, ki predstavljajo aktivnosti igralk v napadu
in obrambi med tekmo. Ugotovili smo, da obstajajo razlike v nekaterih parametrih igralne
učinkovitosti med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami na mladinskem evropskem
prvenstvu za ženske, v Celju. Dobljene rezultate smo lahko primerjali še z opravljeno kvalitativno
analizo igre.

PARAMETRI, KI PREDSTAVLJAJO AKTIVNOSTI V NAPADU



Skupno število napadov (TA)

Skozi leta se je rokometna igra ves čas spreminjala. Največ sprememb lahko vidimo prav v
sodobnem času, kjer lahko opazimo veliko razliko predvsem v hitrosti in dinamiki igre. To pa
hkrati pomeni večje število napadov na tekmi, več strelov na gol in več zadetkov. Parameter
skupno število napadov predstavlja vse napade ekipe na tekmi. Na evropskem prvenstvu je
Slovenija v povprečju na tekmo odigrala 51,71 napadov, njene tekmice pa so v povprečju dosegle
53,43 napadov v 7 tekmah. Največ napadov sta dosegli reprezentanci Danske (56) in Romunije
(57), ki sta po ogledu tekem igrali najhitreje izmed vseh slovenskih tekmic. Sklepamo, da so
ključni dejavniki, ki vplivajo na število napadov na tekmi, tempo igre, dinamika igre, utrujenost
igralcev in pomembnost tekme. Slovenija je na tem prvenstvu v primerjavi s svojimi tekmicami
imela predvsem na tekmah proti Dankam, Špankam in Romunkam počasnejši tempo in dinamiko
igre, zato je prišlo do razlik v povprečju napadov na tekmo. Parameter skupno število napadov se
je porazdeljeval normalno, zato smo za testiranje uporabili t-test za neodvisne vzorce in gotovili,
da ne prihaja do statistično značilnih razlik v skupnem številu napadov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami. Ničelne hipoteze H01 ne moremo ovreči.


Skupno število strelov (TS)

Strel predstavlja igralno dejavnost napadalca z željo doseči zadetek. Gre za eno izmed
najpogostejših aktivnosti v rokometni igri. Velikokrat se pri streljanju v igri pojavljajo različni
načini streljanja z različnih napadalnih mest. Cilj vsake ekipe je, da na tekmi doseže čim večje
število zadetkov. Pri tem pa so uspešni takrat, ko si ustvarijo čim boljšo priložnost ta strel proti
golu. Parameter skupno število strelov nam pove seštevek vseh strelov na gol na eni tekmi.
Rezultati so pokazali, da so Slovenke na tem evropskem prvenstvu v povprečju streljale 38,14krat, njihove tekmice pa 43,14-krat. Največkrat so na gol proti Slovenkam streljale Španke (48krat), najmanj pa Slovenke proti Špankam (32-krat). Skupno je slovenska reprezentanca na tem
prvenstvu streljala 267-krat. Poglejmo si rezultate analize prvenstva, kjer je Bon (2017) ugotovila,
da so dobitnice medalj na tem prvenstvu zabeležile naslednje rezultate pri strelih na gol: Francija,
ki je osvojila zlato medaljo, je na tem prvenstvu proti golu streljala 310-krat, Rusija je zasedla 2.
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mesto in na gol streljala 307.krat, Danke pa so kot nosilke bronaste medalje na gol streljale 314krat. Največkrat so na tem prvenstvu streljale Norvežanke (333-krat). Slovenija je bila
reprezentanca, ki je na tem prvenstvu streljala najmanjkrat. Po ogledu vseh tekem in opravljeni
kvalitativni analizi je razlog predvsem v dobrih obrambah nasprotnic in slabo izdelanih
priložnostih za strel pri Slovenkah, ki so se zaradi tega manjkrat odločale za strel. Parameter
skupno število strelov se je sicer v obeh skupinah porazdeljeval normalno, zato smo uporabili ttest za neodvisne vzorce. Rezultat je potrdil, da med skupinama prihaja do statistično značilnih
razlik v skupnem številu strelov (p= 0,028). Našo ničelno hipotezo H02, v kateri smo zapisali, da
ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu strelov na gol med slovensko reprezentanco in
njenimi tekmicami, smo na podlagi dobljenih rezultatov ovrgli.


Skupno število golov (TG)

Zadetek je dosežen takrat, ko cela žoga preide črto v vratih, če pred tem metom ali ob njem
napadalci niso ravnali proti pravilom. Dejavnik, ki je v rokometni igri zelo pomemben, je
realizacija strelov. Zato sta prametra skupno število strelov in skupno število golov povezana, saj
predstavljata učinkovitost ekipe. Slovenija je na tem prvenstvu dosegla 162 zadetkov, v povprečju
23,14 na tekmo. Njene tekmice so dosegle na prvenstvu 170 zadetkov, v povprečju 24,29 na tekmo.
Poglejmo si spet primerjavo Slovenije z dobitnicami medalj na tem prvenstvu. Bon (2017) je v
svoji analizi ugotovila, da so največ zadetkov dosegle Francozinje, zmagovalke prvenstva (202),
drugouvrščene Rusinje so jih dosegle 198, tretjeuvrščene Danke pa 188. Poglejmo si še najboljše
realizacije strelov. Slovenija je skupaj dosegla 61% realizacijo, kar niti ni tako slab rezultat glede
na doseženo mesto. Pri Francozinjah je ta uspešnost seveda višja, in sicer 65%, pri ruski
reprezentanci 64% in pri Dankah 60%. Tako visok odstotek realizacije Slovenije lahko pripišemo
tudi dejstvu, da so Slovenke na celotnem prvenstvu streljale proti golu 267-krat, njihove tekmice
pa 302-krat. Parameter skupno število golov (TG) se porazdeljuje normalno, zato smo lahko
uporabili t-test za neodvisne vzorce. Rezultati testa pa so pokazali, da ni razlik med reprezentanco
Slovenije in njenimi tekmicami v skupnem številu golov. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili,
da ne moremo ovreči našo ničelno hipotezo H03, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično
značilne razlike v skupnem številu golov med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.


Število golov iz protinapada (FB)

Fazo protinapada uvrščamo v rokometu v fazo napada. Ta igralna aktivnost je dobila s sodobnim
modelom rokometne igre pomembno vlogo, saj se veliko število moštev odloča za protinapad.
Hiter razvoj igre v protinapadu je predvsem posledica dejstev, da je na ta način najlažje in
najhitreje moč priti do zadetka, saj se nasprotna ekipa pogosto še ne uspe v celoti postaviti v svojo
obrambno postavitev in še ni sposobna vzpostaviti medsebojnega sodelovanja. Faza protinapada
se lahko začne zaradi različnih napak napadalcev po blokiranem strelu in priborjeni žogi, po
vratarjevi uspešni obrambi in po prestreženi žogi. Parameter število golov iz protinapada (FB)
predstavlja vse dosežene zadetke v fazi protinapada. Pri tekmicah so največ protinapadov proti
Slovenkam dosegle Romunke (7), sledijo Črnogorke (6) in Danke (4). Slovenke so v povprečju
dosegle 2,57 zadetka iz protinapadov, njihove tekmice pa 3,86. Čeprav bomo pri testiranju videli,
da med skupinama ni prišlo do statistično značilnih razlik, smo po ogledu vseh 7 tekem lahko
videli, da so Slovenke le redko izvajale protinapade. Taktično se je ekipa Slovenija odločala bolj
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za tako imenovane podaljšane protinapade. Nasprotne ekipe pa so po ogledanih tekmah imele
hitrejši prehod iz obrambe v napad, hitrejše krilne igralke in posledično več izvedenih
protinapadov. Izstopala je predvsem romunska reprezentanca, ki je izvedla proti Sloveniji 8
protinapadov in imela pri tem 88% realizacijo. Parameter število golov iz protinapada je bil
normalno porazdeljen, zato smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Rezultati testa so pokazali,
da ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu golov iz protinapada med reprezentanco
Slovenije in njenimi tekmicami na tem prvenstvu. Na podlagi rezultatov t-testa smo ugotovili, da
ne moremo ovreči naše ničelne hipoteze H04, v kateri smo trdili, da ne prihaja do statistično
značilnih razlik v številu golov iz protinapada med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.


Število golov s črte 6m na sredini (6mC)

Črta 6 metrov omejuje vratarjev prostor, zato vsak dotik črte pomeni vstop v vratarjev prostor, ki
pa je za igralce prepovedan. Parameter število golov s črte šestih metrov na sredini predstavlja vse
strele, ki so oddaljeni 6-7 metrov od vrat v širini desnega in levega zunanjega igralca. Najpogosteje
s črte 6 metrov na sredini doseže zadetek krožni napadalec, lahko pa ga doseže tudi katerikoli drugi
igralec z določenimi tehnično-taktičnimi akcijami (prodor, prehod na drugega krožnega
napadalca). Slovenija je v povprečju na tekmo dosegla 6,14 zadetkov s črte, 6 metrov na sredini,
tekmice slovenske reprezentance so jih v povprečju dosegle 5,71. Skupaj je Slovenija na prvenstvu
dosegla 43 golov s črte 6m na sredini, njene tekmice pa 40. Iz opravljene kvalitativne analize lahko
vidimo, da so Slovenke pogosto prihajale do zadetkov s črte 6m na sredini, predvsem po uletavanju
krilnik igralk na drugo krožno napadalko in iz samega mesta krožne napadalke. Razlog je bil
predvsem v manjših zunanjih igralkah, ki so težko prihajale do strelov iz razdalje. Parameter
število golov s črte 6m na sredini se normalno porazdeluje, ni pa bilo zadoščeno homogenosti
varianc. Vseeno smo zaradi normalnosti porazdelitve lahko uporabili t-test za neodvisne vzorce,
rezultati katerega so pokazali, da med Slovenijo in njenimi tekmicami ne prihaja do statistično
značilnih razlik v številu golov s črte 6m na sredini. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da ne
moremo ovreči ničelne hipoteze H05, v kateri smo zapisali , da ne obstajajo statistično značilne
razlike v številu golov s črte 6m na sredini med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.


Število golov s krilnih položajev (Wings)

Položaj krilnih napadalcev v napadu predstavlja mesto,kjer se stikata vzdolžna in prečna črta
igrišča ter črta prostih metov. Strel iz krila je specifičen strel, kadar igralec po zaletu skoči nad
vratarjev prostor in strelja. V sodobnem rokometu je vloga kril vse pomembnejša, saj različne
kombinirane in conske obrambe zahtevajo več taktike napadanja in vključevanja tudi ostalih
igralnih mest. Rezultati kažejo, da so Slovenke iz krilnih položajev na tem evropskem prvenstvu
dosegle 36 golov, njene tekmice pa 17. V povprečju je slovenska reprezentanca na tekmo dosegla
5,14 golov iz krilnih položajev, tekmice pa 2,43. Na podlagi kvalitativne analize lahko vidimo, da
so Slovenke v primerjavi iz krilnih položajev streljale na gol večkrat kot pa njihove tekmice.
Zaradi težav z doseganjem zadetkov iz zunanjih položajev so igro poskušale razširiti na krilne
položaje. Težava se je pojavila pri realizaciji strelov, predvsem proti boljšim reprezentancam, kjer
slovenske krilne igralke niso bile dovolj natančne pri samem zaključevanju strelov. Proti Dankam
so dosegle le 29% uspešnost, proti Romunkam pa 44% realizacijo metov iz krilnih položajev.
Parameter število golov iz krilnih položajev se porazdeljuje normalno, zato smo za nadaljnje
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testiranje uporabili t-test za neodvisne vzorce. Rezultati testa so pokazali na statistično značilne
razlike med slovensko reprezentanco in tekmicami. Z izvedbo testiranja smo ovrgli našo ničelno
hipotezo H06, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz
krilnih položajev med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.


Število golov s črte 9 metrov (9m)

Črta 9 metrov ali črta za prosti met je od gola oddaljena devet metrov in je označena s prekinjenimi
črtami. Strele iz črte devetih metrov izvajajo predvsem igralci na zunanjih igralnih mestih ali krila
po križanju z zunanjimi igralci. Parameter število golov s črte 9 metrov nam predstavlja število
vseh strelov, doseženih iz 9 metrov. Slovenija je na tem prvenstvu dosegla le 14 golov iz strelov s
črte 9 metrov, njihove tekmice so jih dosegle 43. V povprečju je slovenska reprezentanca na tekmo
s črte 9 metrov dosegala 2 zadetka, tekmice Slovenije pa 6,14 na tekmo. Po ogledu vseh sedmih
tekem lahko opazimo, da se Slovenija ni pogosto odločala za strele iz zunanjih položajev. Razlog
je bil v slabi formi naših igralk na zunanjih položajih, gibljive različice obrambe 6:0 pri tekmicah,
ki niso dopuščale strelov od daleč. Tukaj velja omeniti predvsem dansko reprezentanco, ki je od
vseh nasprotnic imela eno izmed najmočnejših obramb, tretji razlog pa je zagotovo pomanjkanje
levo roke igralke na mestu desne zunanje, kjer je večino časa igrala desničarka, katere naloga je
bila bolj razigravanje in samostojni prodori. Torej slovenska reprezentanca praktično iz položaja
desne zunanje sploh ni streljala iz razdalje. Tudi za parameter število golov s črte 9 metrov (9m)
smo uporabili t-test za neodvisne vzorce, saj se parameter porazdeljuje normalno. Test je pokazal,
da pri tem parametru obstajajo statistično značilne razlike v številu golov s črte 9 metrov med
slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami. Z izvedbo testa smo ugotovili, da lahko ovržemo
našo ničelno hipotezo H07, v kateri smo zapisali, da ne obstajajo statistično značilne razlike v
številu golov s črte 9 metrov med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.


Število golov s 7 metrov (7m)

Iz črte sedmih metrov, z označenega mesta pred vrati na sredini, strelja igralec takrat, ko sodnik
zaradi različnih kršitev pravil dosodi ta met. Izvaja ga brez oviranja napadalcev, ki morajo biti
oddaljeni najmanj tri metre od izvajalca. Strel se izvaja neposredno proti vratom v času treh sekund
po sodnikovem žvižgu. Parameter število golov s 7 metrov predstavlja vse strele na omenjen način.
Slovenija je v povprečju na tekmo dosegla 3,71 golov s črte 7 metrov, njene tekmice pa 3,57.
Skupno je slovenska reprezentanca na tem prvenstvu dosegla 26 golov s črte 7 metrov, tekmice pa
25. Pri tem parametru je Slovenija spadala med reprezentance z najvišjo realizacijo strelov (81%),
Bon (2017) je ugotovila, da so višjo realizacijo v strelih s črte 7 metrov na tem prvenstvu imele le
reprezentantke iz Rusije (84%), Danske (84%) in Romunije (82%). Parameter število golov s črte
7 metrov (7m) se porazdeljuje normalno, zato smo za testiranje razlik uporabili t-test za neodvisne
vzorce. Ta je pokazal, da pri tem parametru ne obstajajo statistično značilne razlike v številu golov
s 7 metrov med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami. Z izvedbo testiranja smo torej
ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H08, ki trdi, da ne obstajajo statistično značilne
razlike v številu golov s 7 metrov med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.
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Število golov iz prodora (BT)

Strel iz prodora je strel, ko igralec prodre mimo branilca po levi ali desni strani in se nahaja v
priložnosti za strel. Prodor lahko izvede po predhodnem varanju ali brez varanja. Parameter število
golov iz prodora prikazuje vse zadetke na omenjen način. Ta element največkrat uporabljajo ekipe,
ki imajo v svoji ekipi igralce z dobrimi individualnimi sposobnostmi (preigravanji). Slovenija je
na tovrsten način na tekmo dosegla 3,71 zadetkov, njene tekmice pa 2,29. Na celotnem prvenstvu
je slovenska reprezentanca iz prodora dosegla 26 zadetkov, ekipe, ki so bile tekmice Slovenk pa
so jih dosegle 16. Po opravljeni kvalitativni analizi lahko rečemo, da je Slovenija pogosto prihajala
do strelov iz prodora, saj je bil to za njih najboljši način za doseganje zadetka. Videli smo lahko,
da so prav zaradi pomanjkanja strelov iz razdalje poskušale predvsem zunanje igralke z
individualnimi akcijami priti do zadetka. Pri tem so bile predvsem proti ekipi Srbije in Portugalske
zelo uspešne. Večja težava se je pojavila proti ekipam iz Danske, Španije in Romunije, kjer so
osrednje branilke tvorile močno obrambo in otežile slovenski reprezentanci, da bi na ta način
prihajala do lahkih zadetkov. Tukaj so še nato vratarke, ki so, kot bomo videli v nadaljevanju,
imele pri rezultatih pomembno vlogo. Parameter število golov iz prodora (BT) se ne porazdeljuje
normalno pri obravnavanih skupinah, zato smo za testiranje razlik uporabili Mann-Whitneyev test.
Ta je pokazal, da pri tem parametru ne prihaja do statistično značilnih razlik med skupinama. Z
izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da ne moremo ovreči naše ničelne hipoteze H09, ki trdi , da
ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu golov iz prodora med slovensko reprezentanco
in njenimi tekmicami.


Število asistenc (AS)

Asistence so nekakšen pokazatelj organiziranosti igre napadalcev. Napadalec s podajo žoge
soigralcu omogoči doseganje zadetka. Parameter število asistenc vključuje vse podaje, po katerih
je bil dosežen zadetek in podaje, po katerih je bil izveden strel na vrata, ki pa je bil zaustavljen s
prekrškom za najstrožjo kazen. Slovenska reprezentanca je v povprečju na tekmo dosegla 8,29
asistenc, njene tekmice pa 7,86. Skupaj so Slovenke na tem prvenstvu zbrale 58 asistenc, njene
tekmice so jih zbrale 55. Največ asistenc pri Slovenkah sta po ogledu vseh tekem, po
pričakovanjih, imeli obe srednji zunaji in leva zunanja igralka. Parameter število asistenc je bil
normalno porazdeljen, zato smo za testiranje razlik uporabili t-test za neodvisne vzorce. Rezultati
so pokazali, da ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu asistenc med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami. Z izvedbo testa smo torej ugotovili, da ne moremo ovreči
ničelne hipoteze H010, ki trdi, da ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu asistenc med
slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.


Število tehničnih napak

Tehnične napake so tiste napake, zaradi katerih ekipa v napadu izgubi posest žoge. Pogosto se
dobre ekipe od slabših razlikujejo prav po številu tehničnih napak. Kljub hitrejši in taktično
zahtevnejši igri, naredijo manj napak, saj so tehnično in taktično bolj podkovane in uspešnejše od
drugih. Število tehničnih napak pa je bil eden izmed ključnih parametrov tudi pri ekipi Slovenije.
Slovenska reprezentanca je v povprečju naredila 13,57 tehničnih napak na tekmo, tekmice
Slovenije pa so naredile v povprečju 8,43 tehničnih napak na tekmo. Skupaj je reprezentanca
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Slovenije na tem prvenstvu naredila 95 tehničnih napak, njene tekmice pa 59. Po ogledu vseh
tekem smo lahko videli, da je bil to eden izmed glavnih dejavnikov, da je slovenska reprezentanca
izgubila 5 tekem na tem prvenstvu. Čeprav so bile proti Črni gori in obeh tekmah proti Špankam
celotno tekmo blizu, so za zmago naredile preveč tehničnih napak. Tekmice so skoraj vsako
napako znale dobro izkoristiti z dosego lahkih zadetkov. Zanimivo je dejstvo, da so prav vse
igralke v igri delale napake, kar na koncu privede do še vejčjega števila tehničnih napak. Tehnične
napake so zagotovo ključni razlog, da je slovenska reprezentanca na tem prvenstvu dosegla šele
12. mesto. Parameter število tehničnih napak se porazdeljuje normalno, zato smo lahko uporabili
t-test za neodvisne vzorce, ki je pokazal, da prihaja do statistično značilnih razlik med skupinama.
Z izvedbo testiranja razlik smo torej ugotovili, da lahko ovržemo našo ničelno hipotezo H011, v
kateri smo zapisali, da ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu tehničnih napak med
slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.

PARAMETRI, KI PREDSTAVLJAJO AKTIVNOSTI V OBRAMBI



Število odvzetih žog (ST)

Ena od nalog, ki jo igralci izvajajo v obrambi, je aktivnost, s pomočjo katere skušajo napadalcem
odvzeti žogo. To lahko storijo s prestrezanjem žoge, kadar napadalec slabo poda žogo, z
odvzemanjem žoge med vodenjem, ki je največkrat uspešno, ko priteče obrambni igralec za
hrbtom napadalca, ki vodi žogo in s pomočjo snemanja žoge pri strelu. Parameter število odvzetih
žog predstavlja vse odvzete žoge s pomočjo različnih obrambnih aktivnosti. Slovenija je na tem
prvenstvu tekmicam odvzela 18 žog, povprečno 2,57 žog na tekmo. Tekmice so Sloveniji odvzele
skupaj 32 žog, povprečno 4,57 na tekmo. Ekipe, ki so bile tekmice Sloveniji, so bile pri tem
uspešnejše od slovenske reprezentance, ker so imele gibljivejšo obrambo s pogostejšimi izhodi
branilk na zunanje igralke in so si s tem ustvarjale več možnosti za odvzem žoge. Po ogledanih
tekmah so bile pri tem najboljše Španke, Danke in Romunke. Parameter število odvzetih žog (ST)
se porazdeljuje normalno, zato smo uporabili t-test za neodvisne vzorce, da bi preverili razlike
med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami na tem prvenstvu. Rezultati t-testa so pokazali,
da ne obstajajo statistično značilne razlike med Slovenijo in njenimi tekmicami v številu odvzetih
žog. Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H012, v kateri
smo zapisali, da ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu odvzetih žog med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.


Število blokiranih strelov (BS)

Blokiranje strelov je ena izmed glavnih aktivnosti v obrambi. Obrambni igralec poskuša s telesom
in iztegnjenimi rokami blokirati strel napadalcu in na ta način preprečiti zadetek. Strel lahko igralec
blokira z vsemi deli telesa razen s pomočjo nog od kolen navzdol, kar je v nasprotju s pravili. Blok
je lahko posamičen ali skupinski, ločimo pa tudi blokiranje strelov s tal , ki so lahko izvedeni v
različnih višinah, ali strelov v skoku. Pri blokiranju strelov so bile uspešnejše tekmice, ki so na
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sedmih tekmah proti Sloveniji blokirale 8 strelov, slovenska reprezentanca pa je na tem prvenstvu
blokirala 5 strelov. Povprečno so tekmice blokirale 1,14 strela na tekmo, Slovenija pa 0,71.
Slovenska reprezentanca na mestih tretjih branilk ni imela ravno visokih igralk, zato je bilo
blokiranje strelov za slovensko reprezentanco še toliko težje. Največ blokiranih strelov so imele
Danke (4), ki so imele v osrednjem bloku zelo visoke igralke. Parameter število blokiranih strelov
se ne porazdeljuje normalno, zato smo za testiranje razlik uporabili Mann-Whitneyev test.
Rezultati testa so pokazali, da ne prihaja do statistično značilih razlik v številu blokiranih strelov.
Z izvedbo testiranja smo torej ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H013, v kateri smo
zapisali, da ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu blokiranih strelov med slovensko
reprezentanco in njenimi tekmicami.


Število rumenih kartonov (YC)

Za nekatere prekrške lahko igralec prejme opomin, oziroma rumeni karton. Vsak igralec lahko
prejme en rumeni karton, ekipa pa največ tri. Vsak nadaljni prekršek se kaznuje z izključitvijo
dveh minut. Najpogosteje je vzrok za pridobitev opomina protest proti odločitvam sodnika,
nadlegovanje nasprotnika z besedami ali kretnjami, zavlačevanje izvajanja meta nasprotnika in
teatralno obnašanje z namenom zavajanja sodnikov. Parameter število rumenih kartonov
predstavlja število opominov celotne ekipe na tekmi. Slovenska reprezentanca je na tem prvenstvu
zbrala 13 rumenih kartonov, njene tekmice pa 21. V povprečju so Slovenke na tekmo dobile 1,86
kartonov, njihove tekmice pa 3. Po ogledu tekem lahko vidimo, da je razlika v številu kartonov
nastala zaradi manj agresivne obrambe Slovenk, ki s prekrški niso pogosto prekinjale igre svojih
nasprotnic. Pri ekipah, ki so bile tekmice slovenske reprezentance so bile obrambne igralke precej
bolj agresivne z večimi prekrški. Parameter število rumenih kartonov se ne porazdeljuje normalno,
zato smo za testiranje razlik uporabili Mann-Whitneyev test. Rezultati testa so pokazali, da prihaja
do statistično značilnih razlik v številu rumenih kartonov med obema skupinama. Na podlagi
rezultatov smo ugotovili, da lahko ovržemo ničelno hipotezo H014, v kateri smo zapisali, da ne
obstajajo statistično značilne razlike med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.


Število dvominutnih izključitev (2M)

Ob prejetju izključitve mora igralec zapustiti igrišče za dve minuti in tako ima nasportno moštvo
številčno premoč na igrišču. Najpogostejši vzroki za izključitev igralca so , če po sodnikovem
znaku za prekinitev igre igralec takoj ne spusti žoge, pri napačni menjavi igralcev, pri ponavljanju
nešportnih prekrškov, pri ponavljanju prekrškov v smislu nešportnega obnašanja. Po tretji
izključitvi za dve minuti je igralec diskvalificiran. Parameter predstavlja število dvominutnih
izključitev na tekmo. Slovenija je na tem prvenstvu nabrala 20 izključitev za dve minuti, njene
tekmice pa 21. V povprečju je bila slovenska reprezentanca izključena 2,86 za dve minuti na
tekmo, tekmice pa 3-krat po dve minuti na tekmo. Največ izključitev je imela danska reprezentanca
(5), saj je imela tudi najagresivnejšo obrambo. Parameter število dvominutnih izključitev (2M) se
porazdeljuje normalno, zato smo za preverjanje razlik uporabili t-test za neodvisne vzorce.
Rezultati testa so pokazali, da ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu dvominutnih
izključitev med reprezentanco Slovenije in njenimi tekmicami na tem prvenstu. Z izvedbo
testiranja smo torej ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H015, ki trdi, da ne prihaja do
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statistično značilnih razlik v številu dvominutnih izključitev med slovensko reprezentanco in
njenimi tekmicami.


Število rdečih kartonov (RC)

Igralci so izključeni zaradi kršenja pravil igre in nešportnega vedenja. Rdeči karton pomeni
diskvalifikacijo do konca igralnega časa, zato mora igralec zapustiti igrišče. Najpogostejši vzroki
za prejem rdečega kartona so nešporten prekršek, nešportno vedenje ali tretja dvominutna kazen.
Kadar dobi eden izmed igralcev na tekmi rdeči karton, se ta pretvori v dvominutno izključitev, ki
jo namesto kaznovanega igralca presedi eden od soigralcev. Po dvominutni izključitvi se lahko
vrne na igrišče. Parameter število rdečih kartonov predstavlja vse diskvalifikacije igralcev na
tekmi. Na tem prvenstvu je bil Sloveniji dodeljen 1 rdeči karton na prvi tekmi proti Špankam, ki
ga je prejela Petra Lovšin zaradi nešportnega prekrška. Tekmicam Slovenk ni bil dodeljen noben
rdeči karton. Parameter število rdečih kartonov se ne porazdeljuje normalno, zato smo namesto ttesta za neodvisne vzorce uporabili Mann-Whitneyev test, rezultati katerega so pokazali, da ne
prihaja do statistično značilnih razlik v številu rdečih kartonov med skupinama. Z izvedbo
testiranja smo torej ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H016, v kateri smo zapisali,
da ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu rdečih kartonov med slovensko reprezentanco
in njenimi tekmicami.


Število prekrškov za sedemetrovko (R7)

Že zgoraj smo opisali kdaj se ekipi dosodi izvajanje meta iz črte 7 metrov. Največkrat ob
nepravilnem oviranju napadalca za dosego zadetka in vstopanju igralca v obrambni prostor, da se
pridobi prednost pred napadalcem. Parameter število prekrškov za sedemetrovko predstavlja vse
prekrške Slovenije pri katerih je bil tekmicam dodeljen strel iz sedmih metrov in vse prekrške
nasprotnic pri katerih je bila Sloveniji dodeljena sedemetrovka. Slovenke so na tem prvenstvu
naredile 29 prekrškov za sedemetrovko, po 4,14 na tekmo. Tekmice slovenske reprezentance so
jih skupaj naredile 26, povprečno 3,71 na tekmo. Nekoliko več prekrškov za najstrožjo kazen je
slovenska reprezentanca naredila zaradi manj čvrste obrambe in igranja 6:0 obrambne postavitve
skozi celotno prvenstvo, ki so jo večino časa igrala tik ob 6-metrski črti, zato so nasprotne ekipe
velikokrat ob individualnem preigravanju naše igralke lažje spravile v vratarjev prostor. Parameter
število prekrškov za sedemetrovko se porazdeljuje normalno, zato smo za testiranje razlik
uporabili t-test za neodvisne vzorce. Rezultati testa so pokazali, da med skupinama ne prihaja do
statistično značilnih razlik v številu prekrškov za sedemetrovko. Z izvedbo testiranja smo torej
ugotovili, da ne moremo ovreči ničelne hipoteze H017, v kateri smo zapisali, da ne prihaja do
statistično značilnih razlik v številu prekrškov za sedemetrovko med slovensko reprezentanco in
njenimi tekmicami.


Število vratarjevih obramb (Saves)

Vratar ima v ekipi zelo pomembno vlogo, saj je velik del uspeha odvisen prav od njegovih obramb.
Poleg osnovne naloge, branjenja vrat, sodeluje tudi pri igri izven vratarjevega prostora. Še bolj je
njegova vloga vidna prav zdaj v sodobnem modelu rokometne igre, ko večina ekip pogosto igra
brez vratarja. Vratar je tudi tisti, ki lahko začne protinapad, saj ob začetku poda žogo najbolje
postavljenemu igralcu, prav tako komunicira pri sodelovanju z obrambni igralci in sodeluje pri
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preprečevanju protinapada. Vratar lahko brani z vsemi deli telesa, pri tem pa poskuša žogo
zaustaviti tako, da se odbije čim bližje, kar mu omogoča takojšnje nadaljevanje igre s podajo
igralcem v polju. Parameter število vratarjevih obramb šteje vse obranjene strele, usmerjene v
okvir vrat, ki so bili izvedeni s posameznih igralnih mest napadalcev na tekmi. Slovenske vratarke
so na sedmih tekmah zbrale 79 obramb, povprečno 11,29 na tekmo. Vratarke, tekmice Slovenk,
so na 7 tekmah zbrale 62 obramb, povprečno 8,86 na tekmo. Skupni odstotek slovenskih vratark
je bil 26%, saj so obranile 79 strelov od skupno 302 na celotnem prvenstvu. Poglejmo si primerjavo
učinkovitosti naših vratar z vratarkami najboljših ekip na tem prvenstvu. Bon (2017) je ugotovila,
da so najboljši odstotek učinkovitosti na tem prvenstvu imele vratarke Hrvaške (39%), Danske
(37%) in Francije (37%). Zanimiv je podatek, da je hrvaška reprezentanca na koncu osvojila šele
13. mesto. Po Bonovi analizi so najbolje nastopile hrvaške, danske in švedske vratarke, ki so imele
poleg branjenja še vidno vlogo pri podajanju žog igralkam za začetek protinapada in podajanju
žog za izvajanje hitrega meta iz sredine. Vratarke reprezentanc, ki so zasedale prva 4. mesta na
tem prvenstvu, so vse imele več kot 30- odstotno učinkovitost obranjenih strelov. Parameter število
vratarjevih obramb se porazdeljuje normalno, zato smo za preverjanje razlik uporabili t-test za
neodvisne vzorce. Rezultati so pokazali, da med skupinama ne prihaja do statistično značilnih
razlik v številu vratarkinih obramb. Na podlagi pridobljenih razultatov smo ugotovili, da ne
moremo ovreči ničelne hipoteze H018, v kateri smo zapisali, da ne prihaja do statistično značilnih
razlik v številu vratarkinih obramb med slovensko reprezentanco in njenimi tekmicami.
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5. SKLEP
Potrebno je omeniti, da je na tem prvenstvu prišlo do specifične situacije, za katero je Evropska
rokometna zveza določila sankcije skoraj eno leto po odigranem prvenstvu. V naši magistrski
nalogi obravnavamo reprezentanco Rusije kot dobitnico srebrne medalje in eno izmed
kakovostnejših ekip na tem prvenstvu. Med nastajanjem magistrskega dela je Evropska rokometna
zveza s sodelovanjem protidopinške organizacije ugotovila, da so bile kar tri igralke ruske
reprezentance pozitivne na doping testu, ki so ga opravili po prvenstvu. Glede na članek iz
Evropske rokometne zveze (2018), je EHF sodišče aprila odločilo, da se ruski ženski mladinski
reprezentanci odvzame srebrna medalja, sledi še denarna kazen za rusko rokometno zvezo in
prepoved igranja ruske ženske mladinske reprezentance na karkšnihkoli tekmovanjih v obdobju
dveh let. Zaradi tako pozne odločitve EHF sodišča so v našem magistrskem delu obravnavane še
vedno kot dobitnice srebrne medalje.
V prvem delu magistrske naloge je predstavljena teoretična osnovna zgradba rokometne igre,
sodobni model rokometa, tekmovalno učinkovitost, delovanje Rokometne zveze Slovenije (RZS)
in Evropske rokometne zveze (EHF), Evropsko mladinsko prvenstvo v Celju, predstavljena pa je
tudi slovenska ženska mladinska reprezentanca, ki je na tem prvenstvu nastopala. V raziskovalnem
delu je najprej opravljena kvantitativna analiza slovenske reprezentance in njenih tekmic na tem
prvenstvu. Ugotavljali smo tudi pri katerih igralnih parametrih prihaja do statistično značilnih
razlik. V nadaljevanju je opravljena še kvalitativno analiza 7 tekem slovenske reprezentance in
analizirana povezanost igralne učinkovitosti izbranih parametrov v napadu z modelom igre
slovenske reprezentance. Za prikaz dogajanj med rokometno tekmo se navadno uporabljajo
statistični podatki o pojavljanju različnih igralnih parametrov. Ti podatki predstavljajo predvsem
trenerjem vpogled v del kakovosti igre ekipe kot osnova za analizo pomanjkljivosti in prednosti
ekipe, ki jo trenira. Prav tako pa dobi določen vpogled igre pri posameznih igralcih ali igralkah.
Menim, da je to s povezavo kvantitativne in kvalitativne analize še bolj učinkovito, saj dobijo
rezultati še večjo vrednost in razlago po ogledu in analizi tekem preko videoposnetkov. Pred
začetkom raziskave smo izbrali 18 spremenljivk- parametrov in jih razdelili na aktivnosti,
povezane z napadom in obrambo. Na podlagi izbranih parametrov smo sestavili hipoteze, ki smo
jih s pomočjo testne statistike potrjevali ali zavračali. Podatke za potrebe analize smo pridobili na
uradni spletni strani Evropske rokometne zveze (EHF). Glede na predstavljene rezultate smo prišli
do ugotovitev, da obstajajo statistično značilne razlike med slovensko reprezentanco in njenimi
tekmicami na Mladinskem evropskem prvenstvu 2017 v Celju pri naslednjih parametrih :






Skupno število strelov (TS)
Število golov s krilnih položajev (Wings)
Število golov s črte 9 metrov (9m)
Število tehničnih napak (TO)
Število rumenih kartonov (YC)
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Statistično značilne razlike smo lahko na podlagi pridobljenih rezultatov povezali še z opravljeno
kvalitativno analizo.
Pri kvalitativni analizi smo ugotovili, da je slovenska reprezentanca na tem prvenstvu praktično
na vseh tekmah igrala 6:0 obrambno postavitev, brez pogostih izhodov osrednjih branilk na
napadalke nasprotnic, medtem ko je tudi Bon (2017) zapisala, da so predvsem danska, norveška
in nizozemska reprezentanca igrale različico 6:0 obrambe, kjer ravno osrednje branilke pogosto
izpadajo na zunanje igralke v napadu celo do 10 ali 11 metrov. Velika razlika se je pojavljala tudi
pri strelih s črte 9 metrov, saj slovenska reprezentanca v primerjavi z njenimi tekmicami iz
zunanjih položajev sploh ni prihajala do strelov. Prav tako je slovenska reprezentanca igrala
počasneje kot njene tekmice, predvsem iz vidika počasnejših prehodov igralk iz obrambe v napad
in obratno. Po analizi Bonove (2017) so skoraj vse ekipe na prvenstvu predvsem pri igri 6:6 v
napadu uporabljale veliko križanj med zunanjimi igralkami, zunanjimi igralkami in krožnimi
napadalkami in veliko prehodov krilnih igralk na položaj krožne napadalke. Na osnovi kvalitativne
analize smo lahko sklepali določene pomankljivosti slovenske reprezentance na tem prvenstvu, ki
smo jih lahko opazili že pri rezultatih kvantitativne analize. Obe analizi sta nam omogočili vpogled
v model igre mladinske slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu 2017 v Celju in lahko
služita kot pomoč za nadaljnjo pripravo mladinske reprezentance na naslednja velika tekmovanja.
Ugotovili smo razlike tako v napadu (manj strelov iz razdalje, bistveno več napak v izvajanju
osnovno tehnično taktičnih elementov) kot v obrambi (manj agresivno izpadanje branilk). Razlike
so tudi v obeh fazah prehoda (protinapad in vračanje v obrambo). Ugotovitve so lahko v pomoč
za nadljnjo pripravo mladinske reprezentance na naslednja velika tekmovanja in vseh ostalih
reprezentanc različnih starostnih kategorij. Mlade igralke predstavljajo perspektivo in potencial za
razvoj rokometa tudi v članski kategoriji, zato je nastala situacija še toliko bolj grozljiva. Samo
upamo lahko, da se takšne stvari ne bodo več ponovile in, da si bomo čim bolj prizadevali k
ohranjanju čistoče v tem športu, brez ogrožanja mladih deklet, ki so se odločila za igranje tega
lepega športa.
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