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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti značilnosti igre nogometnega kluba NK Brežice 1919
v napadu, v jesenskem delu 2. slovenske nogometne lige 2016/2017. Primerjali smo izvedbo
določenih taktično – tehničnih elementov igre v napadu brežiškega kluba z njegovimi
nasprotniki.
Analizirali smo 8 tekem, ki jih je NK Brežice 1919 odigral v jesenskem delu sezone 2016/2017.
Nasprotniki Brežic so bili NK Drava Ptuj, NK Krka, NK Brda, NK Zarica Kranj, NK Ankaran
Hrvatini in NK Triglav Kranj. Na vsaki od tekem smo opazovali 5 glavnih spremenljivk, na
podlagi katerih, smo ugotavljali značilnosti igre v napadu NK Brežice 1919.
Izvedli smo tudi primerjavo med nogometnima kluboma Brežice in Nafta 1903. Primerjali smo
določene spremenljivke v napadu, ki se pojavljajo v naši analizi in analizi, ki jo je izvedel Adam
Zagorec v svojem diplomskem delu Značilnosti igre ekipe NK Nafta 1903 v jesenskem delu
sezone 2016/17. Ugotovili smo, da se modela igre ekip v napadu razlikujeta in da je veliko
vlogo pri tem odigrala tudi razlika med kakovostjo ekip v 3. SNL vzhod in 2. SNL.
Po analizi značilnosti igre v napadu smo prišli do pomembnih ugotovitev. NK Brežice 1919 si
je največ priložnosti ustvaril po protinapadih in hitrih kontinuiranih napadih, kjer je največkrat
sledil predložek ali samostojni prodor s krilnih položajev. Največ golov so Brežičani dosegli
po predložku, prav vse zadetke so dosegli znotraj kazenskega prostora. Krilni napadalci so
poleg tega, da so ustvarjali priložnosti za svoje soigralce, dosegli tudi največ zadetkov.
Nogometaši so največkrat izgubili posest žoge zaradi napačnih podaj in številnih preigravanj.
Ugotovili smo, da je to posledica modela igre Brežic, ki je temeljil na številnih tveganih
globinskih podajah in preigravanji s krilnega položaja. Najmanj žog so nogometaši izgubili v
dvobojih za žogo, kar je bila posledica zelo dobre kondicijske pripravljenosti in samega profila
igralcev.
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Characteristics of NK Brežice’s offensive play in the first half of the second Slovenian
football league 2016/17
Marko Kuntarič
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ABSTRACT
The purpose of this graduate thesis was to define the characteristics of offensive play of
Slovenian football club NK Brežice 1919 in the first half of the 2016/17 Slovenian second
national league. We have compared the execution of certain tactical/technical elements of
Brežice’s attacking play with their respective oppositions.
We have analyzed eight games of the first part of the 2016/17 season. The opponents of Brežice
were NK Drava Ptuj, NK Krka, NK Brda, NK Zarica Kranj, NK Ankaran Hrvatini and NK
Triglav Kranj. In each of those games we focused on five main variables, helping us determine
the characteristics of Brežice’s offensive play.
We have also conducted a comparison between football clubs NK Brežice and Nafta 1903. We
compared certain variables in attack, found in our own analysis as well as in an analysis
conducted by Adam Zagorec in his graduate thesis Characteristics of NK Nafta 1903’s play in
the first half of the 2016/17 season. We have realized that the model of offensive play from
both teams differ, one of the main reasons being the difference in team quality in the third
Slovenian league (3. SNL east) and the second league (2. SNL).
After analyzing the characteristics of attacking play we have reached some important
conclusions. NK Brežice 1919 created most chances after counter attacks and quick, continuous
attacks; generally followed by a cross or penetration by the wing players. The most Brežice
goals came from crosses, while each of the goals came from inside the penalty area. Wing
players, besides setting up their teammates, have also scored the most goals in the team. Players
lost possession mostly because of misdirected passes or over-dribbling. We have conducted that
this is the consequence of Brežice’s model of play – based on numerous risky through passes
and constant wing penetration. The least balls were lost in duels, which is representative of
good physical conditioning and mere players’ profile.
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1. UVOD
Leta 1919 je bil v Brežicah, pod pokroviteljstvom Telovadnega društva Sokol, ustanovljen
nogometni klub, z imenom Troja. Ustanovitev nogometnega kluba Troja predstavlja pričetek
organiziranega igranja nogometa v Brežicah. Nogometni klub Troja je po treh letih delovanja
razpadel, nadomestil ga je Nogometni klub Sava, ki je v času delovanja igral številna
prijateljska srečanja s sosednjimi klubi, ki so bili prav tako na začetku svoje poti: NK Šparta
Elektra iz Zagreba (1911), NK Krško (1922), NK Samobor (1925). Klub je prenehal delovati
ob koncu dvajsetih let prejšnjega stoletja. Leta 1934 so ponovno obudili igranje nogometa v
Brežicah, ustanovili so klub z imenom NK Brežice. Velik pomen za razvoj nogometa tedaj je
imel na novo postavljen stadion, ki ga je zgradil brežiški Sokol leta 1939. Med drugo svetovno
vojno je klub prenehal delovati. Po vojni je klub zopet začel delovati. V sezoni 1948/1949 je za
NK Brežice igral tudi dr. Brane Elsner, ki je na Gimnaziji Brežice poučeval telesno vzgojo
("Zgodovina kluba", 2018).
Nogometni klub Brežice 1919, je bil ustanovljen leta 2013 in je uradni naslednik NK Brežice,
ki je propadel zaradi finančnih težav. Že v prvi sezoni je člansko moštvo zmagalo ligo MNZ
Celje in se preko kvalifikacij uvrstilo v 3.SNL sever. Tudi tam so prišli do prvega mesta in se
preko kvalifikacij, s tem ko so premagali prvaka 3.SNL center, ND Ilirija, uspeli uvrstiti v
2.SNL. To je zaenkrat tudi največji uspeh kluba.

1.1 Sodobni model igre
Model igre je predviden vzorec igre, ki sledi želeni organiziranosti in usklajenosti delovanja
igralcev v vseh fazah igre. Glavna značilnost modela igre je čim boljše sodelovanje med igralci.
Sodelovanje poteka na več ravneh: na informativni, motorični, sociološki ravni, itd. V
preteklosti so bili modeli igre vezani predvsem na nacionalne nogometne šole, zato so bile
razlike med moštvi iz različnih držav zelo velike. S pojavom svetovnega prvenstva pa so se
moštva začela zgledovati po modelih reprezentanc, ki so bile uspešne na teh prvenstvih. S tem
so se tudi manjšale razlike med modeli iger različnih držav, a vse do 80. let prejšnjega stoletja
so bile razlike med južnoameriškim in evropejskim modelom igre enormne. Dandanes so
razlike manjše, a še vedno obstajajo. S pojavom globalizacije in vse večjim številom tujcev v
nacionalnih prvenstvih, razlike med modeli igre niso več posledica nacionalnih nogometnih šol,
temveč kvalitete tujih igralcev in njihovih značilnosti ter sposobnosti (Puketa, 2016).
V igri prihaja pogosto do tega, da posameznik s svojo individualno kvaliteto razbremeni ostale
igralce, saj s preigravanjem ustvari prostor za ostale in jim omogoči več možnosti. Kljub temu,
da sodobni model igre teži temu, da žoga čim prej potuje med igralci s čim manj dotiki pa na
vrhunski ravni odločajo posamezniki s svojo individualnim znanjem. Vseeno pa se morajo leti odločiti za pravočasno podajo (Küzma, 2015).
Elsner (2004) ugotavlja, da prihaja v sodobnem nogometu vse bolj do izraza telesna
pripravljenost nogometašev, saj je igra vedno hitrejša, veliko več je gibanja brez žoge. Natrpan
urnik tekem prav tako zahteva, da so igralci izjemno fizično pripravljeni. Trend nogometne igre
teži k temu, da so igralci sposobni igrati na več igralnih mestih, da čim hitreje pokrijejo prazen
prostor v obrambi, v napadu pa ustvarijo čim več prostora za igro. Prehod iz faze obrambe v
1

napad in obratno more biti hiter in usklajen. Tak način igre zahteva fizično izjemno pripravljene
igralce, ki morajo biti tehnično vrhunsko podkovani.

1.2 Dosedanje raziskave
Kopasić (2008) je analiziral igro v napadu nogometnega kluba FC Barcelona v Ligi prvakov v
sezoni 2004/2005. Ugotovil je, da dandanes govorimo o enotnem sodobnem modelu nogometne
igre, saj med najkvalitetnejšimi moštvi na svetu ni več toliko razlik v načinu igre kot v
preteklosti. V zdajšnjem modelu igre, mora biti igra tekoča, brez nepotrebnega zaustavljanja
igre zaradi vse boljše organizacije, telesne pripravljenosti in agresivnosti.
Gajser (2006) je ugotavljal značilnosti modela nogometne igre italijanske reprezentance na
svetovnem prvenstvu 2006 in ga primerjal z ostalimi udeleženkami. Analiza je pokazala, da je
italijanska reprezentanca postala svetovna prvakinja zaradi disciplinirane in odgovorne igre v
fazi obrambe in raznovrstne ter učinkovite igre v fazi napada.
Zelenik (2004) je izvedel analizo zadetkov na afriškem prvenstvu v nogometu, leta 2013.
Ugotovil je, da je bilo največ zadetkov doseženih po hitrih kontinuiranih napadih. Kar nam
pove, da je učinkovitost in doseganje zadetkov precej odvisno od hitrega pretoka žoge in hitrega
prehoda iz faze obrambe v fazo napada.
Küzma (2015) je analiziral značilnosti igre NK Maribor v obrambi in napadu v Ligi Evropa, v
sezoni 2013/2014 in prišel do naslednjih ugotovitev: nogometaši Maribora so imeli manjšo
posest žoge od nasprotnikov, redkeje so streljali na gol kot nasprotniki ter imeli manj kotov kot
njihovi tekmeci.

1.3 Cilji in hipoteze
Namen diplomskega dela je podrobneje opazovati in ugotoviti značilnosti nogometne igre NK
Brežice 1919 v napadu v jesenskem delu 2. slovenske nogometne lige. Zastavljeni cilji so:
1. Na osnovi opazovanja izbranih spremenljivk ugotoviti značilnosti modela igre v napadu
nogometnega kluba NK Brežice 1919.
2. Izvesti primerjavo izbranih spremenljivk med nogometnim klubom NK Brežice 1919 in
njihovimi nasprotniki.
3. Na podlagi analize ugotoviti kateri parametri igre v napadu so bistveno vplivali na potek
uspešnosti igre nogometnega kluba NK Brežice 1919.
Hipoteze na podlagi zastavljenih ciljev so:
H01 – V številu protinapadov ni razlik med NK Brežice 1919 in nasprotniki.
H02 –V posesti žoge ni razlik med NK Brežice 1919 in nasprotniki.
H03 – NK Brežice 1919 dosežejo največ zadetkov znotraj kazenskega prostora.
H04 –Krilni napadalci NK Brežice 1919 dosežejo največ zadetkov.
H05 – V številu kotov ni razlik med NK Brežice 1919 in nasprotniki.
H06 –V strelih na vrata ni razlik med NK Brežice 1919 in nasprotniki.
H07 – V številu izgubljenih žog po podaji ni razlik med NK Brežice 1919 in nasprotniki.
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H08 – V številu izgubljenih žog po preigravanju ni razlik med NK Brežice 1919 in nasprotniki.
H09 – NK Brežice 1919 dosežejo največ zadetkov po predložku.
H010 – Igralci NK Brežice 1919 v povprečju na tekmo sprožijo 10 strelov na gol.

2. METODE DELA
2.1 Vzorec merjencev
Podatke smo zbrali z analizo 8 tekem Nogometnega kluba Brežice 1919 v jesenskem delu 2.
slovenske nogometne lige 2016/2017. Nogometaši Brežic so v jesenskem delu odigrali 15
tekem. Vse tekme niso bile posnete, zato smo pridobili videoposnetke tekem, ki so bile
snemane. Ogled videoposnetkov nam je omogočil lažje spremljanje in analizo. Vzorec
merjencev so nogometaši NK Brežice 1919 in njihovi nasprotniki na naslednjih tekmah:









6. 8. 2016, NK Drava Ptuj - NK Brežice 1919 (1. krog)
13. 8. 2016, NK Brežice 1919 - NK Krka (2. krog)
21. 8. 2016, NK Brda - NK Brežice 1919 (3. krog)
4. 9. 2016, NK Zarica Kranj - NK Brežice 1919 (5. krog)
17. 9. 2016, NK Ankaran Hrvatini - NK Brežice 1919 (7. krog)
8. 10. 2016, NK Brežice 1919 - NK Drava Ptuj ( 10. krog)
5. 11. 2016, NK Brežice 1919 - NK Zarica Kranj (14. krog)
13. 11. 2016, NK Triglav Kranj - NK Brežice 1919 (15. krog)

2.2 Vzorec spremenljivk
Pri analiziranju igre NK Brežice 1919 je vzorec sestavljen iz 5 osnovnih spremenljivk, znotraj
katerih je prisotnih še več spremenljivk.
Pri analizi igre smo opazovali naslednje spremenljivke:


vrste napadov;



izguba posesti;



udarci na vrata;



način doseganja zadetkov;



igralni položaj strelcev zadetkov.

2.3 Pripomočki
Kot pripomoček smo uporabili prirejene tabele iz diplomske naloge Značilnosti igre ekipe NK
Nafta 1903 v jesenskem delu sezone 2016/2017 avtorja Adama Zagorca. Za lažje razumevanje
so osnovne spremenljivke razložene.
Grafične prikaze začetnih postav moštev smo narisali s pomočjo spletne aplikacije Chosen11.
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2.4 Opis spremenljivk
Vrste napadov
Zanimalo nas je s katerimi napadi so prišli nogometaši Brežic do priložnosti oz. do zadetkov.
Vrste napada so: kontinuiran napad, hitri kontinuiran napad, variabilni napad in protinapad.
Izguba posesti
Zanimalo nas je, na kakšen način so nogometaši Brežic največkrat izgubili posest žoge (napačna
podaja, preigravanje, izgubljen dvoboj za žogo).
Udarci na vrata
Analizirali smo udarce na vrata glede na oddaljenost (znotraj kazenskega prostora, izven
kazenskega prostora) ter natančnost udarcev (v okvir vrat, mimo gola, blokiran udarec).
Način doseganja zadetkov
Zanimalo nas je, na kakšen način so igralci dosegli zadetke. Opazovali smo, ali je bil zadetek
dosežen po samostojnem prodoru, po globinski podaji, po povratni podaji, po predložku, po
prekinitvi, po odbiti žogi, ali je bil dosežen avtogol.
Igralni položaj strelcev zadetkov
Zanimal nas je igralni položaj strelcev zadetkov.

4

3. ANALIZA ZNAČILNOSTI NOGOMETNE IGRE V NAPADU
NK BREŽICE 1919 IN PRIMERJAVA Z NASPROTNIKI
3.1 NK DRAVA PTUJ - NK BREŽICE 1919 2:2 (2:1)
Kraj igranja: Ptuj
Datum igranja: 6. 8. 2016
Sodniki: Tkalčič Bojan (glavni sodnik), Šinkovec Bojan (1. pomoč), Kresnik Dejan (2. pomoč)
Število gledalcev: 200

Slika 1. Začetna postavitev NK Drava Ptuj Slika 2. Začetna postavitev NK Brežice
1919 z menjavami ("Chosen11", 2018).
z menjavami ("Chosen11", 2018).
Na Sliki 1 lahko vidimo začetno postavitev domačinov s Ptuja, ki so začeli v postavitvi 1-4-42. Slika 2 pa prikazuje začetno postavitev gostov iz Brežic, v postavitvi 1-4-2-3-1.
Tabela 1
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

Zadetki
Posest
Število udarcev

NK Drava Ptuj
2
59 %
13

NK Brežice 1919
2
41 %
9
5

Koti
Prekrški
Rumeni kartoni (rdeči)
Prepovedani položaji

9
14
1
2

5
21
2
4

6. avgusta je v Športnem parku na Ptuju potekal prvi krog 2.SNL med novincema v ligi.
Domačini s Ptuja so zaigrali v modro-beli barvni kombinaciji, gostje iz Brežic pa v oranžnomodri. Začetek srečanja je bil silovit, saj so gostujoči igralci nemudoma napadli in imeli že v
prvih 5 minutah dve zreli priložnosti za vodstvo. Obakrat je bil v središču dogajanja brežiški
krilni napadalec Gatarić, ki je se znašel sam pred domačim vratarjem, vendar ga ni uspel
premagati. Nogometaši Drave so stali zelo visoko na igrišču in to je ekipi Brežic omogočalo
hitre protinapade in visoke žoge čez obrambno linijo, kjer sta bila vseskozi nevarna že prej
omenjeni Gatarić in Felja. Po dobrih 10. minutah igre so domači vzpostavili stik, se pomaknili
malce bližje svojemu golu in pričeli dominirati v posesti. V 15. minuti se jim je to obrestovalo,
ko je Kurež iz avta podal do Lovenjaka, ta je z glavo podaljšal do Bašića, ki je preigral branilca
in se znašel ena na ena z golmanom Štefkovićem, katerega je premagal z lob udarcem. Vodstvo
Ptujčanov je trajalo le 4 minute, ko so Brežičani s hitrim kontinuiranim napadom uspeli
izenačiti preko centralnega napadalca Turka. Sledilo je spet obdobje dominance domačinov, ki
so večino igralnega časa držali žogo v svojih nogah, vendar si niso uspeli priigrati nobene prave
priložnosti, vse do 36. minute, ko je po dolgi podaji Moćiča zopet zadel Bašić, pri tem mu je
bil v veliko pomoč gostujoči osrednji branilec Mišura, ki je zgrešil žogo in tako omogočil prosto
pot do gola Bašiću. V 41. minuti so Brežice zapretile iz protinapada, po globinski podaji
Drugoviča je Felja poizkušal z diagonalnim strelom v daljši vratarjev kot, vendar se je z izjemno
parado izkazal domači golman Trajkovski. Na odmor so tako odšli zadovoljnejši domači igralci.
Začetek drugega polčasa se je zopet začel silovito z obeh strani, najprej je za domače s strelom
iz 30 metrov poizkusil Čeh, vendar je Štefković z izjemno parado uspel žogo odbiti v kot, kjer
pa so bili domači zopet nevarni, tokrat je bil Čeh v vlogi podajalca, ki je v 5- metrskem prostoru
našel Moćiča, ta pa je z glavo meril previsoko. V 57. minuti pa izjemna priložnost za gostujoče
igralce, po desnem krilu je prodrl Gatarić, ki je zavrnil žogo na 14 metrov, tam pa je nanjo
naletel gostujoči kapetan Drugovič, vendar je njegov strel za las zgrešil cilj. 5 minut kasneje so
nogometaši Brežic prišli do izenačenja, spet je po desni strani prodrl Gatarić, ki je ustrelil, žoga
pa se je od bloka odbila do Žerjava, ki je ustrelil v desni spodnji vratarjev kot in tako poskrbel
za izenačenje. V nadaljevanju so bili domači nevarni predvsem iz prekinitev, gostujoči
nogometaši pa so imeli dve lepi priložnosti po protinapadih, vendar nič od tega ni prineslo
zadetkov.

Analiza napadov
Tabela 2
Primerjava ekip v številu in vrsti napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NK Drava Ptuj
7
2
2
4
15

NK Brežice 1919
2
2
1
6
11
6

Iz analize napadov ugotovimo, da so domači igralci največ poizkušali preko kontinuiranih
napadov, izvedli so tudi 2 hitra kontinuirana napada, 2 variabilna napada in 4 protinapade
(Tabela 2). Prvi gol so dosegli iz hitrega kontinuiranega napada, drugega pa iz variabilnega
napada. Brežičani so največ poizkušali preko protinapadov, ki so jih izvedli 6-krat, dvakrat so
izvedli kontinuiran napad, dvakrat hitri kontinuiran napad in enkrat variabilni napad (Tabela 2).
Zadetka so dosegli po hitrem kontinuiranem napadu in protinapadu.

Analiza izgubljenih žog
Tabela 3
Primerjava ekip v številu in načinu izgubljenih žog

Po preigravanju (neuspešno
preigravanje, zaustavljanje
žoge) (%)
Po
podaji
(podaja
nasprotniku, v avt) (%)
Po dvoboju za žogo (%)
SKUPAJ

NK Drava Ptuj
12 (17 %)

NK Brežice 1919
17 (21 %)

50 (71 %)

59 (73 %)

8 (12 %)
70

5 (6 %)
81

Nogometaši Drave so največ žog (71 %) izgubili po napačni podaji, 12-krat so žogo izgubili po
neuspešnem preigravanju, 8-krat pa so izgubili dvoboj za žogo. Brežice so prav tako največ žog
izgubile zavoljo napačnih podaj, 5-krat so izgubili dvoboj za žogo, 17-krat pa so bili neuspešni
v preigravanju (Tabela 3). Na tekmi je bilo z obeh strani veliko število izgubljenih žog, 70 so
jih izgubili nogometaši Drave, še 9 več pa nogometaši Brežic.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 4
Primerjava ekip v številu udarcev na gol glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
SKUPAJ

NK Drava Ptuj
8
5
13

NK Brežice
7
2
9

Iz Tabele 4 lahko razberemo, da sta obe ekipi več poizkušali s streli znotraj kazenskega prostora.
Prav tako so bili vsi goli na tekmi doseženi znotraj šestnajstmetrskega prostora.

Analiza natančnosti udarcev
Tabela 5
Primerjava ekip v natančnosti udarcev

Udarec v okvir gola

NK Drava Ptuj
6
7

NK Brežice
4

Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

4
3
13

3
2
9

Po analizi natančnosti udarcev ugotovimo, da so nogometaši Drave 6-krat ustrelili v okvir gola,
4-krat mimo, 3-krat pa so bili udarci blokirani. Brežičani so proti vratom ustrelili 9-krat, od tega
4-krat v okvir gola, 3-krat mimo, 2-krat pa sta bila udarca blokirana (Tabela 5).

Način doseganja zadetkov
Tabela 6
Primerjava ekip v načinu doseganja zadetkov

NK Drava Ptuj
Po samostojnem prodoru
Po globinski podaji
Po povratni podaji
Po predložku
Po prekinitvi
Po odbiti žogi
Avtogol

NK Brežice

2
1
1

Drava je oba zadetka dosegla po globinski podaji. Brežice pa so prvi gol dosegle po predložku
po tleh z desne strani, drugega po odbiti žogi (Tabela 6).

Igralni položaj strelcev zadetkov
Tabela 7
Strelci glede na igralni položaj

Igralec
Adnan Bašić
Stanislav Turk
Adnan Bašić
Blaž Žerjav

Ekipa
NK Drava Ptuj
NK Brežice
NK Drava Ptuj
NK Brežice 1919

Igralni položaj
Centralni napadalec
Centralni napadalec
Centralni napadalec
Levi bočni branilec

Za Dravo je oba zadetka dosegel centralni napadalec Adnan Bašić, ki je bil tudi nasploh
najnevarnejši igralec domačega moštva. Za Brežice je prvi gol dosegel centralni napadalec
Stanislav Turk, ki je dobro unovčil predložek Gatarića, drugi zadetek pa je dosegel po tem ko
se vključil v protinapad levi bočni branilec Blaž Žerjav (Tabela7).
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3.2 NK BREŽICE 1919 - NK KRKA 1:1 (0:0)
Kraj igranja: Brežice
Datum igranja: 13. 8. 2016
Sodniki: Perić Dragoslav (glavni), Podobnik Mitja (1. pomoč), Beton Uroš (2. pomoč)
Število gledalcev: 450

Slika 3. Začetna postavitev NK Brežice
1919 z menjavami ("Chosen11", 2018).

Slika 4. Začetna postavitev NK Krka z
menjavami ("Chosen11", 2018).

Slika 3 prikazuje začetno postavitev domačinov, ki so tekmo pričeli v postavitvi 1-4-2-3-1.
Slika 4 prikazuje postavitev gostov, ki so zaigrali v postavitvi 1-4-3-3.
Tabela 8
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

Zadetki
Posest
Število udarcev
Koti
Prekrški
Rumeni kartoni (rdeči)
Prepovedani položaji

NK Brežice 1919
1
47 %
11
6
28
2
2

9

NK Krka
1
53 %
17
4
13
1
6

13. avgusta je v Brežicah potekal dolenjski derbi 2. SNL, ki je na tribune privabil slabih 500
gledalcev. To je bila sploh prva tekma NK Brežice 1919 na domačem igrišču v 2.SNL. Tekma
se je pričela previdno z obeh strani, ekipi si nista priigrali nobene prave priložnosti v prvih 9.
minutah, nakar je prva zapretila Krka preko njihovega kapetana Mojstroviča, ki je poizkušal s
strelom z roba šestnajstmetrskega prostora v bližnji zgornji vratarjev kot, vendar je domači
vratar Štefkovič s »parado« strel ubranil. Gostje so držali iniciativo in poizkušali s
kontinuiranimi napadi ogroziti vrata Brežic. Domačini so na svojo priložnost čakali predvsem
iz protinapadov, v 15. minuti je najprej poizkušal s strelom Drugovič, vendar je žoga zletela
visoko preko vrat, 2 minuti kasneje je, še po enem lepem protinapadu in dvojni podaji s Turkom,
do strela prišel Jakolič, vendar je z levico streljal naravnost v vratarja Barukčića. V nadaljevanju
prvega polčasa so bili nevarnejši Krkaši, ki so v 29. minuti najprej ogrozili vrata Brežic preko
Mojstroviča, nato pa v 34. minuti še preko Kostanjška, ki je iz neposredne bližine z volej
udarcem žogo udaril čez gol. V 37. minuti tekme smo videli prvi kot, ki so ga izvajali igralci
Krke. Drugi polčas so napadalneje začeli domačini, v 48. minuti je Felja poizkusil z
diagonalnim strelom iz roba šestnajstmetrskega prostora, vendar je žoga zletela za nekaj
centimetrov mimo desne vratnice. V 53. minuti je bilo spet nevarno pred vrati novomeške Krke,
ko se je po dolgi globinski podaji Azinovića, sam pred vrati znašel Gatarič, vendar je z levico
meril naravnost v vratarja Barukčića. Krkaši so se otresli začetnega pritiska in nato spet prevzeli
pobudo. V 55. minuti je Potokar z lepim predložkom zaposlil na drugi vratnici vtekajočega
Gliho, ki pa iz neposredne bližine ni uspel zadeti. V 58. minuti je sledil lep samostojen prodor
napadalca Krke Brekala, nad katerem je bil storjen prekršek za enajstmetrovko. Najstrožjo
kazen je realiziral Kostanjšek, z levico v levi spodnji vratarjev kot. Po golu je trener Brežic
spremenil sistem igre svojega moštva, vse moči je preusmeril v napad in zaigral v sistemu 1-34-3. Takšen sistem se je obrestoval, saj je v 87. minuti po lepi globinski podaji Turka, za
izenačenje zadel Jakolič.

Analiza napadov
Tabela 9
Primerjava ekip v vrsti in številu napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NK Brežice 1919
2
3
4
7
15

NK Krka
9
2
5
6
22

Iz Tabele 9 lahko razberemo, da so igralci Brežic največ napadali preko protinapadov. Iz
protinapada so dosegli tudi gol. Izvedli so tudi dva kontinuirana napada, tri hitre kontinuirane
napade in 4 variabilne napade. Na drugi strani so nogometaši Krke največ poizkušali s
kontinuiranimi napadi, izvedli so tudi 2 hitra kontinuirana napada, 5 variabilnih napadov, ter 6
protinapadov. Do enajstmetrovke in posledično zadetka so prišli preko variabilnega napada.
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Analiza izgubljenih žog
Tabela 10
Primerjava ekip po številu in načinu izgubljenih žog

Po preigravanju (neuspešno
preigravanje, zaustavljanje
žoge) (%)
Po
podaji
(podaja
nasprotniku, v avt) (%)
Po dvoboju za žogo (%)
SKUPAJ

NK Brežice 1919
15 (21 %)

NK Krka
13 (21 %)

49 (70 %)

39 (62 %)

6 (9 %)
70

11 (17 %)
63

Iz Tabele 10 lahko razberemo, da so nogometaši Brežic daleč največ žog izgubili po napačni
podaji, 15-krat so žogo izgubili po neuspešnem preigravanju, 6-krat pa so izgubili dvoboj za
žogo. Igralci Krke so prav tako največ žog izgubili po napačnih podajah, 13-krat so neuspešno
preigravali in 11-krat izgubili dvoboj za žogo. Ti podatki govorijo o tem, da je bila to zares trda
tekma z veliko dolgimi napačno usmerjenimi podajami.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 11
Primerjava ekip v številu udarcev na gol glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
SKUPAJ

NK Brežice 1919
7
4
11

NK Krka
10
7
17

Iz Tabele 11 lahko vidimo, da so igralci Brežic največkrat sprožili strel proti vratom znotraj
kazenskega prostora, eden takšnih strelov jim je prinesel tudi izenačujoč zadetek, 4-krat so
poizkusili tudi s strelom iz razdalje. Nogometaši Krke so si pripravili več strelov na tekmi, kar
10-krat so streljali na vrata znotraj kazenskega prostora, 7-krat pa so poizkusili s strelom izven
16-metrskega prostora.

Analiza natančnosti udarcev
Tabela 12
Primerjava ekip v natančnosti udarcev

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NK Brežice 1919
4
4
3
11

11

NK Krka
6
6
5
17

Po analizi natančnosti udarcev ugotovimo, da so Brežice 4-krat ustrelile v okvir gola, 4-krat
mimo, 3-krat pa so bili udarci blokirani. Krka je imela 5 strelov več, od tega so 6-krat ustrelili
v okvir vrat, 6-krat mimo, 5-krat pa so bili udarci blokirani (Tabela 12). Analiza natančnosti
udarcev potrdi, da je bila Krka skozi večji potek srečanja dominantna ekipa.

Način doseganja zadetkov
Tabela 13
Primerjava ekip v načinu doseganja zadetkov

NK Brežice 1919
Po samostojnem prodoru
Po globinski podaji
Po povratni podaji
Po predložku
Po prekinitvi
Po odbiti žogi
Avtogol

NK Krka
1

1

Nogometaši Krke so do zadetka prišli preko prekinitve. Enajstmetrovko je uspešno realiziral
Kostanjšek. Brežice so do zadetka prišle po globinski podaji Turka in rutiniranem zaključku
Jakoliča (Tabela 13).

Igralni položaj strelcev zadetkov
Tabela 14: Strelci glede na igralni položaj

Igralec
Miha Kostanjšek
Marko Jakolič

Ekipa
NK Krka
NK Brežice 1919

Igralni položaj
Krilni napadalec
Krilni napadalec

Za Krko je zadel njihov desni krilni napadalec Miha Kostanjšek, ki je bil poleg napadalca Josipa
Brekala, tudi vseskozi nevaren za nasprotnikova vrata. Zadetek za Brežice je dosegel Marko
Jakolič, ki je sicer začel tekmo na desnem bočnem položaju, vendar je po spremembi postavitve
ekipe zaigral na levem krilnem položaju (Tabela 14).
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3.3 NK BRDA - NK BREŽICE 1919 0:0
Kraj igranja: Vipolže
Datum igranja: 21.8.2016
Sodniki: Ponis Roberto (glavni sodnik), Patarić Dejan (1. pomoč), Pištolac Elvis (2. pomoč)
Število gledalcev: 120

Slika 5: Začetna postavitev NK Brda z
menjavami ("Chosen11", 2018).

Slika 6: Začetna postavitev NK Brežice
1919 z menjavami ("Chosen11", 2018).

Slika 5 prikazuje začetno postavitev Brd, v formaciji 1-4-4-2. Na Sliki 6 vidimo gostujočo
začetno postavitev v formaciji 1-4-2-3-1.
Tabela 15
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

Zadetki
Posest
Število udarcev
Koti
Prekrški
Rumeni kartoni (rdeči)
Prepovedani položaji

NK Brda
0
38%
7
5
23
2
1

NK Brežice
0
62%
16
12
18
2
4

21. avgusta je v Vipolžah potekal dvoboj med novincema v ligi, in sicer med domačo ekipo NK
Brda in gosti iz Brežic. Bolje so začeli gostje, ki so bili nevarni v 8. minuti, ko je bil po
13

predložku Jakolića z desne strani, malenkost prekratek napadalec Turk. Domači so se postavili
nazaj in čakali predvsem na protinapade, eden takšnih se jim je ponudil v 13. minuti, ko je
podajo Martića prestregel domači vezist Kuraj in z globinsko podajo zaposlil Debenjaka, ki ni
uspel premagati gostujočega golmana Štefkovića. Brežičani so še naprej pritiskali in poizkušali
preko kontinuiranih in hitrih kontinuiranih napadov ogroziti nasprotnika, vendar si prave
priložnosti niso priigrali. Domačini so bili nevarnejši iz protinapadov, v 32. minuti je Kodermac
sprožil iz 25 metrov in stresel prečnik gola. Drugi polčas je spet prinesel igro na en gol, gostje
so napadali, domačini so se organizirano branili. Tokrat so si Brežičani priigrali kup priložnosti
za vodstvo, najprej je Božič v 51. minuti po hitrem kontinuiranem napadu sprožil iz razdalje,
vendar je bil domači golman Mavrič na mestu, 3. minute kasneje je imel priložnost Turk, ki je
najvišje skočil po podaji iz kota, vendar mu je zadetek preprečil domači branilec Jazbar, ki je
izbil žogo z glavo iz golove črte. V 64. minuti spet priložnost za Turka, ki je po protinapadu
sprožil znotraj kazenskega prostora, domači golman se je spet izkazal in žogo odbil v kot. V
67. minuti so do prve prave priložnosti v drugem polčasu prišli tudi domačini, ko je po
protinapadu s strelom poizkušal Marinič, vendar je streljal preslabo. V 76. minuti spet lepa
priložnost za goste, po hitrem izvajanju avta, je Gatarič zaposlil Kuntariča, ki je prodrl po
desnem boku in poslal visok predložek na drugo vratnico, kjer je s strelom poizkušal Martič,
golman je žogo odbil vse do Božiča, ki je ustrelil iz prve, vendar se je še enkrat izkazal Mavrič,
ki je s pomočjo vratnice strel ubranil. V 80. minuti velja omeniti poizkus domačega vezista
Kodermaca, ki je po preigravanju poizkušal s strelom iz razdalje, vendar je žoga zletela mimo
desne vratnice vratarja. Brežice so imele v 86. minuti spet priložnost za vodstvo, ko je iz
prostega strela, iz 25. metrov, Gatarič zadel prečko. Zadnja priložnost na tekmi se je v
sodnikovem podaljšku ponudila domačinom, ko je po predložku iz prostega strela po pravem
fliperju v kazenskem prostoru do žoge prišel domači branilec Terziev, ki pa je žogo iz 7 metrov
poslal visoko čez gol. Tekma se je tako končala brez zadetkov.

Analiza napadov
Tabela 16
Primerjava ekip v številu in vrsti napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NK Brda
2
3
4
7
15

NK Brežice 1919
9
2
5
6
22

Iz Tabele16 lahko razberemo, da so domačini največ poizkušali s protinapadi (7) in variabilnimi
napadi (4). Izvedli so tudi 2 kontinuirana napada in 3 hitre kontinuirane napade. Brežičani so
največ poizkušali s kontinuiranimi napadi (9) ter protinapadi (6), izvedli so tudi dva hitra
kontinuirana napada in 5 variabilnih napadov.
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Analiza izgubljenih žog
Tabela 17
Primerjava ekip v številu in načinu izgubljenih žog

Po preigravanju (neuspešno
preigravanje, zaustavljanje
žoge) (%)
Po
podaji
(podaja
nasprotniku, v avt) (%)
Po dvoboju za žogo (%)
SKUPAJ

NK Brda
14 (17 %)

NK Brežice 1919
11 (16 %)

62 (76%)

51 (75 %)

8 (7 %)
84

6 (9 %)
68

Po analizi smo ugotovili, da so domači igralci izgubili največ žog po napačni podaji (76 %), 14
žog so izgubili po preigravanju (17 %), 8 žog (7 %) pa so izgubili po izgubljenem dvoboju za
žogo. Nogometaši iz Brežic so največ žog izgubili po napačni podaji (75 %), 11 žog (16 %) so
izgubili po neuspešnem preigravanju, 6-krat pa so izgubili dvoboj za žogo. Nogometaši Brd so
skupaj izgubili 84 žog, Brežičani pa 68 (Tabela 17). Veliko število izgubljenih žog z obeh strani
lahko pripišemo tudi težkim pogojem za igranje ( dež, razmočeno igrišče).

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 18
Primerjava ekip v številu udarcev na gol glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
SKUPAJ

NK Brda
4
3
7

NK Brežice 1919
10
6
16

Po analizi ugotovimo, da so gostje streljali 7-krat na gol, od tega 4-krat znotraj kazenskega
prostora in 3-krat izven, po strelu iz 25 metrov so stresli tudi prečko. Nogometaši Brežic so v
nasprotnikova vrata sprožili 16-krat, 10-krat so sprožili znotraj kazenskega prostora, 6-krat pa
izven (Tabela 18).

Analiza natančnosti udarcev
Tabela 19
Primerjava ekip v natančnosti udarcev

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NK Brda
3
3
1
7

15

NK Brežice 1919
7
5
4
16

Iz Tabele 19 lahko ugotovimo, da so domačini udarili v okvir gola 3-krat, 3-krat so merili mimo,
en udarec pa je bil blokiran. Gostujoči nogometaši so udarili v okvir vrat 7-krat, 5-krat so žogo
poslali mimo gola, 4-krat pa so jim strel blokirali domači igralci. Število strelov nakazuje na to,
da so bile Brežice dominantne celotno srečanje.

Način doseganja zadetkov in igralni položaj strelcev zadetkov
Analize načina doseganja zadetkov in igralnega položaja strelcev zadetkov, na tej tekmi nismo
mogli analizirati, saj se je tekma končala z rezultatom 0:0.
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3.4 NK ZARICA KRANJ - NK BREŽICE 1919 1:3 (1:0)
Kraj igranja: Kranj
Datum igranja: 4. 9. 2016
Sodniki: Tkalčič Bojan (glavni sodnik), Perger Primož (1. pomoč), Nedelko Dino (2. pomoč)
Število gledalcev: 100

Slika 8. Začetna postavitev NK Brežice
1919 z menjavami ("Chosen11", 2018).

Slika 7. Začetna postavitev NK Zarica Kranj
z menjavami ("Chosen11", 2018).

Na Sliki 7 vidimo začetno postavitev Zarice v igralnem sistemu 1-4-4-2. Na Sliki 7 vidimo
začetno postavitev Brežic v igralnem sistemu 1-4-2-3-1.
Tabela 20
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

Zadetki
Posest
Število udarcev
Koti
Prekrški
Rumeni kartoni (rdeči)
Prepovedani položaji

NK Zarica Kranj
1
40 %
8
4
28
4
2
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NK Brežice 1919
3
60 %
15
9
19
0
4

4. septembra se je, v Športnem centru Kranj, odvijal dvoboj med Zarico Kranj in Brežicami. Na
tribuni se je zbralo približno 100 gledalcev. V Kranj so prišli gostje v vlogi favoritov, vendar
tega vsaj na začetku niso uspeli unovčiti, saj je domač napadalec Aleš Poplatnik že v 3. minuti
poskrbel za zgodnje vodstvo domačinov, ko je s strelom iz prostega strela s približno 22 metrov
zadel čez živi zid. Domačini so se postavili zelo obrambno in čakali na protinapade. Brežičani
so pritiskali in poizkušali s kontinuiranimi napadi, vendar si resne priložnosti v prvih 20.
minutah niso priigrali, medtem, ko so bili domačini zelo nevarni v 15. minuti, ko je v protinapad
stekel Guberac in z globinsko podajo zaposlil Jurišića, ki pa ni uspel premagati gostujočega
vratarja Štefkovića. Prvo pravo priložnost so si gostje ustvarili v 24. minuti, ko je po predložku
Kuntariča z leve strani, v kazenskem prostoru poizkušal Jeleć, vendar je meril previsoko. Pritisk
gostov se je stopnjeval, v 31. minuti se je za strel z razdalje odločil Hadžanović, vendar je
domači golman Božič uspel žogo odbiti v kot. Najlepšo priložnost za goste si je v prvem polčasu
priigral Gatarić, ko je prejel globinsko podajo Božiča ter streljal v daljši vratarjev kot, stresla
se je vratnica. Tako so domačini odšli na odmor z zadetkom prednosti. V nadaljevanju smo
lahko videli podobno igro, kot v prvem polčasu, gostje so napadali in si ustvarjali nekakšne
polpriložnosti, domačini pa so prežali predvsem iz protinapadov. V 53. minuti bi skoraj povedli
2:0, ko je po hitrem protinapadu, levi krilni napadalec Mlakar preigral dva obrambna igralca
Brežic, vendar je bil premalo zbran v zaključku akcije, žogo je udaril mimo leve vratnice gola.
V 56. minuti je po predložku Jakolića z desne strani, ostal sam na drugi vratnici Kuntarič, ki je
zaključil iz prve, vendar je žogo preslabo zadel in jo poslal visoko čez gol. Le 3 minute kasneje
se je isti igralec odkupil za zapravljeno priložnost, ko je po samostojnem prodoru z diagonalnim
strelom v daljši vratarjev kot zadel od vratnice in tako poskrbel za izenačenje. Rezultat je ostal
enak do 81. minute, ko je Drugovič po dvojni podaji s Kuntaričem, poslal nizek predložek v
kazenski prostor, tam pa je slabo posredoval domači branilec Hajdarević, ki je poslal žogo v
lastno mrežo. Le 2 minuti kasneje so Brežice povišale vodstvo, po povratni podaji Gatarića je
z roba šestnajstmetrskega prostora z levico ustrelil Božič in zadel v levi zgornji kot. Rezultat se
do konca tekme ni spremenil.

Analiza napadov
Tabela 21
Primerjava ekip v številu in vrsti napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NK Zarica Kranj
2
2
1
7
12

NK Brežice 1919
6
4
2
5
17

Po analizi ugotovimo, da so domačini največ poizkušali preko protinapadov, ki so jih izvedli 7,
izvedli so tudi dva kontinuirana napada, 2 hitra kontinuirana napada in 1 variabilni napad.
Gostje so največ poizkušali preko kontinuiranih napadov, ki so jih izvedli 6, izvedli so tudi 4
hitre kontinuirane napade, 2 variabilna napada in 5 protinapadov (Tabela 21).
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Analiza izgubljenih žog
Tabela 22
Primerjava ekip v številu in načinu izgubljenih žog

Po preigravanju (neuspešno
preigravanje, zaustavljanje
žoge) (%)
Po
podaji
(podaja
nasprotniku, v avt) (%)
Po dvoboju za žogo (%)
SKUPAJ

NK Zarica Kranj
9 (11 %)

NK Brežice 1919
11 (16 %)

62 (79 %)

49 (73 %)

8 (10 %)
79

7 (11 %)
67

Iz Tabele 22 ugotovimo, da sta obe ekipi največ žog izgubile po napačni podaji. Kranjčani so
napačno podali 62 žog (79 %), Brežičani pa 49 (73 %). Domačini so 9-krat (11 %) neuspešno
preigravali, gostje pa 11-krat (16 %). V dvobojih za žogo so domačini izgubili 8 žog (10 %),
gostje pa 7 (11 %). Domačini so skupaj zapravili 12 žog več od gostov.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 23
Primerjava ekip v številu udarcev na gol glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
SKUPAJ

NK Zarica Kranj
5
3
8

NK Brežice 1919
10
5
15

Po analizi Tabele 23 ugotovimo, da so domači igralci udarili 8-krat na gol, od tega 5-krat v
kazenskem prostoru in 3-krat izven. Gol so dosegli izven kazenskega prostora, po prostem
strelu Poplatnika. Brežice so ustrelile 15-krat na gol nasprotnika, od tega 10-krat znotraj
kazenskega prostora in 5-krat izven. Oba gola so dosegli znotraj kazenskega prostora, prav tako
je bil tudi avtogol Hajdarevića dosežen znotraj kazenskega prostora.

Analiza natančnosti udarcev
Tabela 24
Primerjava ekip v natančnosti udarcev

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NK Zarica Kranj
4
2
2
8

NK Brežice 1919
7
3
5
15

Kranjčani so 4-krat ustrelili v okvir gola, 2-krat so merili mimo in 2krat jim je bil udarec
blokiran. Brežičani so 7-krat ustrelil v okvir gola, 3-krat so ustrelili mimo, kar 5-krat pa so jim
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domači nogometaši strel blokirali (Tabela 24). Ti podatki nam povedo, da so bile Brežice v tej
tekmi dominantne.

Način doseganja zadetkov
Tabela 25
Primerjava ekip v načinu doseganja zadetkov

NK Zarica Kranj
Po samostojnem prodoru
Po globinski podaji
Po povratni podaji
Po predložku
Po prekinitvi
Po odbiti žogi
Avtogol

NK Brežice 1919
1
1

1
1

Domačini so do gola prišli že v 3. minuti, preko prekinitve, ko so zadeli iz prostega strela.
Brežičani so prvi gol dosegli v 59. minuti in sicer po samostojnem prodoru, drugi gol so dosegli
s pomočjo nasprotnega branilca, ki je potisnil žogo v lastno mrežo, tretji gol pa so dosegli po
povratni podaji (Tabela 25).

Igralni položaj strelcev zadetkov
Tabela 26
Strelci glede na igralni položaj

Igralec
Aleš Poplatnik
Marko Kuntarič
Adnan Hajdarević
David Božič

Ekipa
NK Zarica Kranj
NK Brežice 1919
NK Zarica Kranj (avtogol)
NK Brežice 1919

Igralni položaj
Centralni napadalec
Levi krilni napadalec
Centralni branilec
Centralni vezni

Gol za domačine je dosegel centralni napadalec Aleš Poplatnik, ki je bil poleg levega krilnega
napadalca Mlakarja, tudi najbolj opazen in aktiven nogometaš Zarice na tej tekmi. Za goste je
prvi gol dosegel levi krilni napadalec Marko Kuntarič, drugi gol so si domačini zabili sami,
tretji gol za goste je dosegel centralni vezni igralec David Božič, ki je z 18. leti dosegel svoj
prvenec v članskem moštvu (Tabela 26).
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3.5 NK ANKARAN HRVATINI - NK BREŽICE 1919 1:3 (1:3)
Kraj igranja: Ankaran
Datum igranja: 17. 9. 2016
Sodniki: Podgoršek Marko (glavni sodnik), Švarc Dejan (1. pomoč), Podobnik Mitja (2.
pomoč)
Število gledalcev: 70

Slika 9. Začetna postavitev NK Ankaran Slika 9. Začetna postavitev NK Brežice 1919
Hrvatini z menjavami ("Chosen11", 2018).
z menjavami ("Chosen11", 2018).
Slika 9 prikazuje začetno postavitev domačinov v formaciji 1-4-2-3-1. Slika 10 prikazuje
začetno postavitev gostov v igralnem sistemu 1-4-1-2-3.
Tabela 27
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

Zadetki
Posest
Število udarcev
Koti
Prekrški
Rumeni kartoni (rdeči)
Prepovedani položaji

NK Ankaran Hrvatini
1
58%
16
9
32
5 (1)
3
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NK Brežice 1919
3
42%
14
5
29
3 (1)
3

17. septembra 2016 sta se v ŠRC Katarina v Ankaranu pomerila tamkajšnji drugoligaš in gostje
iz Brežic. Tekma se je pričela previdno iz obeh strani, prvo pravo priložnost pa so si ustvarili
domači v 11. minuti, ko se je po kontinuiranem napadu Gajšek odločil za strel z razdalje, vendar
je žoga zletela malce mimo gola. Gostje iz Brežic so prepustili iniciativo domačim igralcem,
sami pa so bili izjemno nevarni iz protinapadov in hitrih kontinuiranih napadov. V 15. minuti
srečanja so imeli po protinapadu preko Gatarića priložnost za vodstvo, vendar je njegov strel
zletel mimo gola. 4 minute kasneje so NK Brežice prišle v vodstvo. Na levi strani so lepo
kombinirali Turk, Kuntarič in Felja, ki so s hitrimi kratkimi podajami izigrali domačo obrambo,
Felja je na koncu poslal predložek z desne strani na glavo napadalca Jeleća, ki je rutinirano
zaključil iz petih metrov. Domači igralci so po prejetem golu zaigrali še bolj napadalno in si v
25. minuti srečanja priigrali lepo priložnost, ko je vezist Mate poslal globinsko podajo do
Mihailovića, ta pa je slabo zaključil z levico, ustrelil je naravnost v gostujočega golmana
Štefkovića. Brežice so se organizirano branile in bile nevarne iz protinapadov, v 27. minuti je
lepo priložnost zapravil Felja, kateremu je strel ubranil domači golman Paal, 2. minuti kasneje
pa še Gatarić, ki je meril čez gol. V 39. minuti so domačini prišli do izenačenja preko vezista
Kima, ki je lepo zadel z razdalje 17 metrov, po povratni podaji Zemljaka. Vodstvo domačih ni
trajalo dolgo, že v 42. minuti je Gatarić lepo zadel po samostojnem prodoru v bližnji vratarjev
kot, le minuto kasneje pa je isti igralec zadel drugič, tokrat po protinapadu in predložku Felje z
leve strani. Drugi polčas se je začel z iniciativo domačinov, ki pa jim ni prinesla nobene prave
priložnosti do 60. minute, ko je bil po podaji iz kota v kazenskem prostoru najvišji Badžim,
vendar je njegov strel z glavo zletel preko vrat. Brežičani so prvič resneje zapretili v 67. minuti,
ko je s strelom iz razdalje poizkušal Turk, vendar je njegov strel ubranil domači vratar Paal. V
69. minuti je prišlo do dvojne izključitve, po prodoru Gatarića, ga je z drsečim štartom v gleženj
zaustavil domači vezist Kim, brežiški krilni napadalec je povsem izgubil živce in planil na
Kima, igralci in sodnik so situacijo pomirili, oba igralca pa sta bila kaznovana z rumenim
kartonom, ker pa sta mela rumen karton že od prej, je to pomenilo izključitev. Brežičani so po
tem dogodku še bolj strnili svoje vrste in nasprotniku niso dopustili nobene prave priložnosti.
Rezultat je ostal enak do konca srečanja.

Analiza napadov
Tabela 28
Primerjava ekip v številu in vrsti napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NK Ankaran Hrvatini
7
3
4
6
20

NK Brežice 1919
2
5
2
9
18

Po analizi ugotovimo, da so domači igralci največ poizkušali s kontinuiranimi napadi (7),
izvedli so tudi 6 protinapadov, 4 variabilne napade in 3 hitre kontinuirane napade, enega izmed
njih so zaključili z zadetkom. Gostujoči igralci so največ poizkušali s protinapadi (9), dva so
tudi zaključili z zadetkom. Izvedli so tudi 2 kontinuirana napada, 2 variabilna napada in 5 hitrih
kontinuiranih napadov, enega izmed njih so zaključili z golom (Tabela 28).
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Analiza izgubljenih žog
Tabela 29
Primerjava ekip v številu in načinu izgubljenih žog

Po preigravanju (neuspešno
preigravanje, zaustavljanje
žoge) (%)
Po
podaji
(podaja
nasprotniku, v avt) (%)
Po dvoboju za žogo (%)
SKUPAJ

NK Ankaran Hrvatini
9 (12 %)

NK Brežice 1919
15 (17 %)

56 (74 %)

67 (76 %)

11 (14 %)
76

6 (7 %)
88

Iz Tabele 29 ugotovimo, da so nogometaši Ankarana največkrat izgubili posest žoge po napačni
podaji (74 %), 9-krat (12 %) so žogo izgubili po preigravanju, 11-krat (14 %) pa so izgubili
dvoboj za žogo. Nogometaši Brežic so 15-krat (17%) neuspešno preigravali, 6-krat (7 %) so
izgubili dvoboj za žogo, kar 67-krat (76 %) pa so napačno podali. K velikemu številu
izgubljenih žog z obeh strani, je veliko pripomogla tudi slabo urejena travnata površina.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 30
Primerjava ekip v številu udarcev na gol glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
SKUPAJ

NK Ankaran Hrvatini
11
5
16

NK Brežice 1919
9
5
14

Iz Tabele 30 ugotovimo da so domači nogometaši več poizkušali s streli znotraj kazenskega
prostora (11), 5-krat so ustrelili izven kazenskega prostora, eden izmed strelov je tudi končal v
golu. Gostujoči nogometaši so 5-krat poizkušali s streli izven kazenskega prostora, 9-krat pa so
ustrelili znotraj šestnajstmetrskega prostora, od tega so trije udarci končali v golu.

Analiza natančnosti udarcev
Tabela 31
Primerjava ekip v natančnosti udarcev

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NK Ankaran Hrvatini
6
7
3
16

NK Brežice 1919
9
3
2
14

Po analizi Tabele 31 ugotovimo, da so domači nogometaši udarili v okvir gola 6-krat, 7-krat so
merili mimo, 3-krat pa je bil njihov strel blokiran. Gostujoči nogometaši, so v okvir merili 923

krat, 3-krat so udarili mimo gola, 2-krat pa so jim nogometaši Ankarana strel blokirali. Brežice
so bile, glede na število strelov na gol, veliko bolj učinkovite.

Način doseganja zadetkov
Tabela 32
Primerjava ekip v načinu doseganja zadetkov

NK Ankaran Hrvatini
Po samostojnem prodoru
Po globinski podaji
Po povratni podaji
Po predložku
Po prekinitvi
Po odbiti žogi
Avtogol

NK Brežice 1919
1

1
2

Za domače moštvo je vezist Kim zadel po povratni podaji Zemljaka. Brežice so dva zadetka
dosegle po predložku z leve strani, obakrat je bil podajalec Felja, en gol pa so dosegli po hitrem
protinapadu in samostojnem prodoru Gatarića (Tabela 32).

Igralni položaj strelcev zadetkov
Tabela 33
Strelci glede na igralni položaj

Igralec
Jurica Jeleć
Younggun Kim
Nikola Gatarić (2x)

Ekipa
NK Brežice 1919
NK Ankaran Hrvatini
NK Brežice 1919

Igralni položaj
Centralni napadalec
Centralni vezist
Desni krilni napadalec

Prvi gol na tekmi je dosegel centralni napadalec Brežic, Jurica Jeleć, pri katerem velja omeniti,
da je poleg doseženega gola, zadržal tudi precej žog in jih odlagal svojim soigralcem. Za
domače je gol dosegel nizkorasli in tehnično zelo dobro podkovani centralni vezist Younggun
Kim, ki je bil tudi najbolj opazen posameznik domačega moštva, razigraval je domače moštvo
in veliko tekel, dobil pa je tudi rdeč karton. Dva gola na tekmi je dosegel brežiški krilni
napadalec Nikola Gatarić, ki je bil zelo razpoložen za igro in je domačim branilcem s svojo
hitrostjo in preigravanji povzročal veliko težav. Tudi on je dobil rdeč karton (Tabela 33).
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3.6 NK BREŽICE 1919 - NK DRAVA PTUJ 2:1 (1:1)
Kraj igranja: Brežice
Datum igranja: 8. 10. 2016
Sodniki: Lacković Marko (glavni sodnik), Klančnik Tomaž (1. pomoč), Perger Primož (2.
pomoč)
Število gledalcev: 220

Slika 10. Začetna postavitev NK Brežice Slika 11. Začetna postavitev NK Drava Ptuj z
1919 z menjavami ("Chosen11", 2018).
menjavami ("Chosen11", 2018).
Slika 11 prikazuje začetno postavitev Brežic v igralnem sistemu 1-4-2-3-1. Na Sliki 12 pa
vidimo začetno postavitev gostov, ki so zaigrali v sistemu 1-4-3-1-2.
Tabela 34
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

Zadetki
Posest
Število udarcev
Koti
Prekrški
Rumeni kartoni (rdeči)
Prepovedani položaji

NK Brežice 1919
2
45 %
14
3
20
4 (1)
1

NK Drava Ptuj
1
55 %
22
8
24
3
4
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8. oktobra 2016, se je v Brežicah odvijal 10. krog 2. SNL, med domačini iz Brežic in gosti iz
Ptuja. Na tribunah se je zbralo 220 gledalcev, ki so si lahko ogledali zanimivo srečanje. V 3.
minuti so gostje s Ptuja prvič resneje ogrozili domača vrata, ko je po protinapadu z razdalje
sprožil Nastja Čeh, vendar se je domači vratar Štefkovič izkazal z lepo obrambo, žoga je
končala v kotu. Kot je izvajal Čeh, žogo pa je ujel Štefković in nemudoma z dolgo podajo našel
Gatarića, ki je dobil dvoboj z osrednjim branilcem in se sam znašel pred gostujočim golmanom,
ki ga ni uspel premagati, saj je ustrelil naravnost vanj. V 7. minuti je prišlo do spremembe
rezultata, po dolgi podaji Azinovića ,je gostujoči branilec Roškar žogo z glavo izbil do desnega
bočnega branilca Kureža, ta pa je žogo zapravil po izgubljenem dvoboju s Kuntaričem, ki je
nato poslal predložek v kazenski prostor, tam je Gatarić zadržal žogo v svoji posesti in jo
podaljšal na drugo vratnico, kjer je Drugović s silovitim strelom pod prečko zabil za vodstvo
domačinov. Gostje so si nato priigrali dve lepi priložnosti, najprej je v 12. minuti po kotu z
glavo streljal Roškar, nato pa je v 14. minuti po globinski podaji Čeha poizkusil še Bašić, v
obeh primerih je bil domači vratar uspešnejši. V 32. minuti je prišlo do izenačenja. Po visoki
podaji Reška je domači branilec Ojdanić žogo izbil le do Čeha, ta pa je z natančno podajo čez
zadnjo obrambno linijo našel vtekajočega Bašića, ki je z diagonalnim strelom v daljši vratarjev
kot z levico matiral Štefkovića. Na odmor sta odšli ekipi z rezultatom 1:1. V drugem polčasu
nismo videli toliko priložnosti, prvo resno so si pripravili gostje, ko je po protinapadu iz 25
metrov sprožil Naser Kajtazi, vendar je imel vratar lahko delo, saj strel zletel preveč po sredini
gola. V 73. minuti smo lahko videli gol za vodstvo domačinov, kot z desne strani je izvajal
Gatarić, ki je poslal visoko žogo na drugo vratnico, ta je preletela vse igralce, na drugi strani je
do nje najhitreje pritekel Jeleć, ki je z levico poslal visok predložek v 5-metrski prostor, tam pa
je z glavo dobro reagiral Drugović in se veselil še svojega drugega zadetka. 2 minuti kasneje so
domači ostali brez igralca, saj je, po grobem prekršku nad Kurežom, drugič porumenel Felja.
Domači so zdržali vse nalete gostov in se na koncu veselili zmage.

Analiza napadov
Tabela 35
Primerjava ekip v številu in vrsti napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NK Brežice 1919
4
2
4
9
19

NK Drava Ptuj
9
4
4
8
25

Po analizi Tabele 35 ugotovimo, da so domačini največ poizkušali preko protinapadov (9),
izvedli so tudi 4 kontinuirane napade, 2 hitra kontinuirana napada in 4 variabilne napade. Oba
gola so dosegli po hitrem kontinuiranem napadu. Gostje so največ poizkušali s kontinuiranimi
napadi (9), izvedli so tudi 4 hitre kontinuirane napade, 4 variabilne napade in 8 protinapadov.
Gol so dosegli iz protinapada.
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Analiza izgubljenih žog
Tabela 36
Primerjava ekip v številu in načinu izgubljenih žog

Po preigravanju (neuspešno
preigravanje, zaustavljanje
žoge) (%)
Po
podaji
(podaja
nasprotniku, v avt) (%)
Po dvoboju za žogo (%)
SKUPAJ

NK Brežice 1919
12 (18 %)

NK Drava Ptuj
11 (19 %)

49 (73 %)

35 (59 %)

6 (9 %)
67

13 (22 %)
59

Iz Tabele 36 razberemo da so domači igralci izgubili 8 žog več od gostov. 12-krat (18 %) so
neuspešno preigravali, 49-krat (73 %) so napačno podali, izgubili so 6 (9 %) dvobojev za žogo.
Gostje so 11-krat (19 %) neuspešno preigravali, 35 podaj (59 %) ni našlo naslovnika, 13-krat
pa so izgubili dvoboj za žogo. Prav zaradi izgubljenega dvoboja so dobili tudi prvi gol.

Analiza udarcev na vrata glede na oddaljenost
Tabela 37
Primerjava ekip v številu udarcev na gol glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
SKUPAJ

NK Brežice 1919
8
6
14

NK Drava Ptuj
10
12
22

Po analizi Tabele 37 ugotovimo, da so domači sprožili na vrata 14-krat, od tega 6-krat izven
kazenskega prostora in 8-krat znotraj kazenskega prostora. Oba gola so dosegli znotraj
kazenskega prostora. Gostje so udarili na vrata 22-krat, kar 12-krat so poizkusili s strelom z
razdalje, 10-krat pa so udarili znotraj kazenskega prostora. Gol so dosegli znotraj kazenskega
prostora.

Analiza natančnosti udarcev na vrata
Tabela 38
Primerjava ekip v natančnosti udarcev

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NK Brežice 1919
6
5
3
14

NK Drava Ptuj
7
7
8
22

Brežičani so 6-krat ustrelili v okvir gola, 5-krat mimo, 3-je njihovi udarci so bili blokirani.
Gostje s Ptuja so 7-krat ustrelili v okvir gola, 7-krat mimo, 8 udarcev pa so jim blokirali domači
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igralci. Brežice so bile v tej tekmi učinkovitejše saj so dosegle dva gola, kljub 8 udarcem manj
(Tabela38).

Način doseganja zadetkov
Tabela 39
Primerjava ekip v načinu doseganja zadetkov

Po samostojnem prodoru
Po globinski podaji
Po povratni podaji
Po predložku
Po prekinitvi
Po odbiti žogi
Avtogol

NK Brežice 1919

NK Drava Ptuj

1

1

1

Domačini so prvi gol dosegli po globinski podaji na drugo vratnico, drugi gol po predložku z
leve strani. Gostje so edini gol dosegli po globinski podaji (Tabela 39).

Igralni položaj strelcev zadetkov
Tabela 40
Strelci glede na igralni položaj

Igralec
Robert Drugovič (2x)
Adnan Bašić

Ekipa
NK Brežice 1919
NK Drava Ptuj

Igralni položaj
Sprednji vezni
Centralni napadalec

Oba gola za Brežice je dosegel sprednji vezni igralec Drugovič, najprej je z desnico sprožil
pravo bombo pod prečko, v drugo je bil natančen z glavo. Za Ptujčane je edini zadetek dosegel
centralni napadalec Bašić, ki je poleg Čeha predstavljal konstantno nevarnost za domača vrata
(Tabela 40).
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3.7 NK BREŽICE 1919 - NK ZARICA KRANJ 0:1 (0:0)
Kraj igranja: Brežice
Datum igranja: 5. 11. 2016
Sodniki: Sagrković Asmir (glavni sodnik), Kovačič Andraž (1. pomoč), Mikača Goran (2.
pomoč)
Število gledalcev: 150

Slika 12. Začetna postava NK Brežice 1919 z Slika 13. Začetna postava NK Zarica Kranj z
menjavami ("Chosen11", 2018).
menjavami ("Chosen11", 2018).
Sliki 13 in 14 prikazujeta začetni postavitvi Brežic in Zarice, obe ekipi sta zaigrali v igralnem
sistemu 1-4-3-3.
Tabela 41
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

Zadetki
Posest
Število udarcev
Koti
Prekrški
Rumeni kartoni (rdeči)
Prepovedani položaji

NK Brežice 1919
0
58 %
11
6
18
4 (1)
1
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NK Zarica Kranj
1
42 %
8
3
23
3
3

5. avgusta 2016 se je v Brežicah odvijal dvoboj 14. kroga 2. SNL med domačim moštvom NK
Brežice 1919 in gostujočim moštvom Zarica Kranj. Na tribuni se je zbralo okoli 150 gledalcev.
Prvo priložnost na tekmi so si priigrali gostje, ko je po zmešnjavi v domači obrambi pri izbijanju
visoke žoge, do nje prišel napadalec Mlakar, ki je streljal visoko čez gol. Tudi drugo priložnost
so imeli gostje in sicer v 5. minuti, ko je domači krilni napadalec Kuntarič žogo izgubil po
preigravanju, temu je sledil protinapad Kranjčanov, vendar je Beganović slabo zadel žogo, s 14
metrov z desne strani je poizkusil s strelom v daljši vratarjev kot, žoga je zletela mimo leve
vratnice. Domačini so do prve prave priložnosti prišli v 18. minuti, ko je krilni napadalec
Gatarić odigral dvojno podajo s Turkom, nato je poslal nizek predložek v kazenski prostor, tam
je na žogo naletel Drugovič in udaril preko gola. 4. minute kasneje so zopet domačini prišli do
priložnosti, po napaki gostujočega golmana pri izvajanju začetnega udarca, je žogo prestregel
Jeleć in sam stekel pred vratarja, vendar se je zapletel pri vodenju žoge, ta mu je pobegnila in
vratar Božič jo je pobral. Gostje so bili blizu gola v 35. minuti, ko je po hitrem protinapadu
Vazda z globinsko žogo zaposlil vtekajočega Isteniča, ki je zaključil iz prve, vendar je domači
golman Štefković dobro pokril prvi kot in odbil žogo v kot. Omembe vredna priložnost prvega
polčasa je tudi strel Hadžanovića z razdalje 30 metrov, vendar je gostujoči golman Božič
ubranil strel. Na odmor sta ekipi odšli brez zadetkov. Drugi polčas se je veliko bolje začel za
goste iz Kranja. Domači vezist Turk je v 47. minuti izgubil žogo v dvoboju z Isteničem na
sredini igrišča, ta je potem potegnil in kratko podal do Burkeljce, ta naprej do Beganovića, ki
je z leve strani poslal predložek po tleh v kazenski prostor, kjer je bil na mestu Mlakar, ki je z
levico po tleh zadel v bližnji vratarjev kot. Domačini so na gol odgovorili z bolj napadalno igro.
V 56. minuti je bil po podaji iz kota najvišji branilec Azinović, vendar je njegov strel z glavo
zletel mimo gola. 6. minut kasneje se je v priložnosti znašel Kuntarič, ki je prejel globinsko
podajo Jeleća, iz leve strani je prodrl proti kazenskem prostoru in poizkušal z diagonalnim
strelom z desnico, vratar Božič je njegov strel ubranil. Gostje so se osredotočili na obrambo in
čakali na priložnosti iz protinapadov, v 75. minuti so enega izmed njih tudi izvedli, vendar je
bil Mlakar premalo skoncentriran v zaključku akcije, saj je iz bližine zadel le vratnico. Do konca
tekme si ekipi nista priigrali več omembe vrednih priložnosti. Zmaga je odšla v Kranj.

Analiza napadov
Tabela 42
Primerjava ekip v številu in vrsti napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NK Brežice 1919
2
4
1
6
13

NK Zarica Kranj
2
2
3
4
11

Po analizi Tabele 42 ugotovimo, da so domačini največ poizkušali s protinapadi, izvedli so tudi
2 kontinuirana napada, 4 hitre kontinuirane napade in 1 variabilni napad. Gostje so izvedli 2
kontinuirana napada, 2 hitra kontinuirana napada, 3 variabilne napade in 4 protinapade, enega
izmed njih so zaključili z zadetkom.
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Analiza izgubljenih žog
Tabela 43
Primerjava ekip v številu in načinu izgubljenih žog

Po preigravanju (neuspešno
preigravanje, zaustavljanje
žoge) (%)
Po
podaji
(podaja
nasprotniku, v avt) (%)
Po dvoboju za žogo (%)
SKUPAJ

NK Brežice 1919
14 (21 %)

NK Zarica Kranj
8 (11 %)

46 (68 %)

53 (76 %)

8 (11 %)
68

9 (13 %)
70

Iz Tabele 43 lahko razberemo, da so domači igralci izgubili 68 žog, od tega so jih 14 zapravili
po preigravanju, 46-krat so napačno podali, 8-krat pa so izgubili dvoboj za žogo. Gostje so
skupaj zapravili 70 žog, 8 so jih zapravil po preigravanju, 9 po izgubljenem dvoboju za žogo,
53 po napačni podaji. Po številu izgubljenih žog vidimo, da je šlo za zelo izenačeno tekmo.

Analiza udarcev na vrata glede na oddaljenost
Tabela 44
Primerjava ekip v številu udarcev na gol glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
SKUPAJ

NK Brežice 1919
7
4
11

NK Zarica Kranj
6
2
8

Brežičani so 11-krat sprožili na nasproten gol, 7-krat so poizkušali znotraj kazenskega prostora,
4 pa z razdalje. Kranjčani so sprožili 8 strelov na gol, od tega 2 zunaj kazenskega prostora in 6
znotraj kazenskega prostora. Gol so dosegli znotraj kazenskega prostora (Tabela 44).

Analiza natančnosti udarcev na vrata
Tabela 45
Primerjava ekip v natančnosti udarcev

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NK Brežice 1919
4
3
4
11

NK Zarica Kranj
2
3
3
8

Domači igralci so 4-krat udarili v okvir vrat, 3-krat mimo gola, 4 udarce jim je blokiral
nasprotnik. Gostje so dvakrat udarili v okvir vrat, 3-krat mimo, 3-krat jim je nasprotnik blokiral
udarce (Tabela 45). Nogometaši Zarice so bili izjemno učinkoviti, saj so iz dveh udarcev na
vrata dosegli gol in zmagali tekmo.
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Način doseganja zadetkov
Tabela 46
Primerjava ekip v načinu doseganja zadetkov

NK Brežice 1919
Po samostojnem prodoru
Po globinski podaji
Po povratni podaji
Po predložku
Po prekinitvi
Po odbiti žogi
Avtogol

NK Zarica Kranj

1

Edini zadetek na tekmi je bil dosežen po nizkem predložku z leve strani (Tabela 46).

Igralni položaj strelcev zadetkov
Tabela 47
Strelci glede na igralni položaj

Igralec
Matic Mlakar

Ekipa
NK Zarica Kranj

Igralni položaj
Centralni napadalec

Za zmago gostov je poskrbel centralni napadalec Matic Mlakar, ki je unovčil predložek svojega
soigralca Beganovića (Tabela 47). Tudi skozi celotno tekmo je bil Mlakar najbolj aktiven in
opazen nogometaš na igrišču.
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3.8 NK TRIGLAV KRANJ - NK BREŽICE 1919 4:0 (2:0)
Kraj Igranja: Kranj
Datum: 13. 11. 2016
Sodniki: Borošak Alen (glavni sodnik), Povšnar Dejan (1. pomoč), Švarc Dejan (2. pomoč)
Število gledalcev: 300

Slika 14. Začetna postavitev NK Triglav Slika 15. Začetna postavitev NK Brežice
Kranj z menjavami ("Chosen11", 2018).
1919 z menjavami ("Chosen11", 2018).
Slika 15 prikazuje začetno postavitev domačinov, ki so zaigrali v igralnem sistemu 1-4-3-1-2.
Slika 16 pa nam prikazuje začetno postavitev Brežic, ki so zaigrali v zelo napadalnem sistemu
1-3-5-2.
Tabela 48
Primerjava osnovnih statističnih podatkov

Zadetki
Posest
Število udarcev
Koti
Prekrški
Rumeni kartoni (rdeči)
Prepovedani položaji

NK Triglav Kranj
4
55%
12
7
16
2
2
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NK Brežice 1919
0
45%
9
3
14
2
2

13. novembra je bil v Kranju na sporedu 15. krog 2. SNL, dvoboj je potekal med domačim
Triglavom in gosti iz Brežic. Izraziti favoriti so bili domačini, ki so to vlogo tudi hitro upravičili,
saj so že v 3. minuti povedli. Bukara je odigral na desni strani dvojno podajo z Udovičem, poslal
predložek na drugo vratnico, kjer je Poplatnik zabil žogo pod prečko. Že v 8. minuti so domačini
zopet prišli do velike priložnosti, Džafić je ulovil žogo iz kota in jo nemudoma vrgel v
protinapad vtekajočemu Bukari, ta je opazil, da je gostujoči golman Štefković zapustil vrata in
poizkusil s strelom iz sredine igrišča, na golovi črti je zadetek preprečil Felja, ki se je vrnil v
šprintu. V 21. minuti je prišlo do povišanja vodstva, tokrat je bil Bukara v vlogi strelca, po
samostojnem prodoru in preigravanju je zabil iz desetih metrov, pod prečko nemočnega
Štefkovića. Gostje so v prvem polčasu prišli do najlepše priložnosti preko Gatarića, vendar je
njegov strel Džafić uspel ubraniti. Na odmor so odšli zadovoljnejši domačini. Takoj na začetku
drugega polčasa so prišli do priložnosti za gostujoči igralci. Po lepi globinski podaji Drugoviča,
se je sam znašel pred Džafičem Felja, vendar je Džafič uspel ubraniti, žoga se je nato odbila do
Drugoviča, ki je poizkušal, vendar se je Džafić ponovno izkazal z lepo obrambo. Domačini so
v 61. minuti še povišali svoje vodstvo. Po protinapadu je, po predložku razpoloženega Bukare,
drugič zadel Poplatnik. 4. minute kasneje je bilo konec upanja za gostujoče igralce, po levi
strani je namreč prodrl Krcić in poslal predložek na drugo vratnico, kjer je Križaj s prvim stikom
žoge zabil za končnih 4:0. Do konca srečanja si gostje niso priigrali nobene prave priložnosti.
Domačini so bili še dvakrat nevarni iz protinapada, vendar Križaj in Đurković nista realizirala
priložnosti. Točke so zasluženo ostale v Kranju.

Analiza napadov
Tabela 49
Primerjava ekip v številu in vrsti napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad
SKUPAJ

NK Triglav Kranj
5
2
1
6
14

NK Brežice 1919
2
3
2
4
11

Domačini so bili podjetnejši celotno srečanje, kar lahko ugotovimo tudi po analizi napadov,
izvedli so 5 kontinuiranih napadov, 2 hitra kontinuirana napada, 1 variabilni napad in 6
protinapadov. 3 gole so dosegli iz protinapadov, 1 pa iz hitrega kontinuiranega napada. Gostje
iz Brežic so največ poizkušali s protinapadi (4), izvedli so 2 kontinuirana napada, 3 hitre
kontinuirane napade in 2 variabilna napada (Tabela 49).

Analiza izgubljenih žog
Tabela 50
Primerjava ekip v številu in načinu izgubljenih žog

Po preigravanju (neuspešno
preigravanje, zaustavljanje
žoge) (%)

NK Triglav Kranj
16 (23 %)
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NK Brežice 1919
19 (21 %)

Po
podaji
(podaja
nasprotniku, v avt) (%)
Po dvoboju za žogo (%)
SKUPAJ

51 (73 %)

66 (73 %)

3 (4 %)
70

6 (6 %)
91

Po analizi Tabele 50 ugotovimo, da so Brežice izgubile 21 žog več. Obe ekipi imata enak
odstotek izgubljenih žog po napačni podaji (73 %). Domačini so izgubili 3 (4 %) dvoboje za
žogo, 16-krat (23 %) pa so izgubili posest ob preigravanju. Gostje so 19-krat (21 %) izgubili
žogo po preigravanju, 6-krat (6 %) pa so bili v dvoboju uspešnejši domačini.

Analiza udarcev na vrata glede na oddaljenost
Tabela 51
Primerjava ekip v številu udarcev na gol glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
Izven kazenskega prostora
SKUPAJ

NK Triglav Kranj
6
6
12

NK Brežice 1919
5
4
9

Kranjčani so udarili proti nasprotnikovim vratom 12-krat, od tega so 6-krat udarili izven
kazenskega prostora, prav tako so 6-krat udarili znotraj kazenskega prostora. Vse 4 gole so
dosegli znotraj šestnajstmetrskega prostora. Brežičani so udarili 9-krat na nasprotnikova vrata,
5-krat znotraj kazenskega prostora in 4-krat izven (Tabela 51).

Analiza natančnosti udarcev na vrata
Tabela 52
Primerjava ekip v natančnosti udarcev

Udarec v okvir gola
Udarec mimo gola
Blokiran udarec
SKUPAJ

NK Triglav Kranj
6
4
2
12

NK Brežice 1919
2
3
4
9

Domači nogometaši so 4-krat udarili mimo gola, 2-krat so jim strel blokirali gostujoči
nogometaši, 6-krat pa so merili v okvir. Od tega so kar 4 žoge pristale v golu, kar kaže na
izjemno učinkovitost domače ekipe. Gostje iz Brežic so 2-krat ustrelili v okvir vrat, 3-krat mimo
gola, 4 udarce pa jim je blokiral nasprotnik (Tabela 52).

Način doseganja zadetkov
Tabela 53
Primerjava ekip v načinu doseganja zadetkov

Po samostojnem prodoru

NK Triglav Kranj
1
35

NK Brežice 1919

Po globinski podaji
Po povratni podaji
Po predložku
Po prekinitvi
Po odbiti žogi
Avtogol

1
2

Dva gola sta bila dosežena po predložku, eden po samostojnem prodoru in eden po povratni
podaji. Vse 4 gole so dosegli domači nogometaši (Tabela 53).

Igralni položaj strelcev zadetkov
Tabela 54
Strelci glede na igralni položaj

Igralec
Matej Poplatnik (2x)
Nejc Križaj
Igor Bukara

Ekipa
NK Triglav Kranj
NK Triglav Kranj
NK Triglav Kranj

Igralni položaj
Centralni napadalec
Centralni napadalec
Centralni vezni

Centralni napadalec Triglava Matej Poplatnik je zadel dvakrat, po enkrat a sta zadela centralni
napadalec Nejc Križaj in centralni vezni igralec Igor Bukara, ki je poleg gola še dvakrat asistiral
Poplatniku (Tabela 54). Bukara je bil skozi celotno srečanje najbolj razpoložen nogometaš na
igrišču.
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4. PREVERJANJE HIPOTEZ
Hipotezo 1, kjer trdimo, da v številu protinapadov med NK Brežice in nasprotniki ni razlik,
ZAVRNEMO. Nogometaši Brežic so v osmih tekmah skupaj izvedli 52 protinapadov, njihovi
nasprotniki pa 48. Na petih tekmah je imela ekipa Brežic več protinapadov od svojih
nasprotnikov, na treh tekmah pa so nasprotniki izvedli večje število protinapadov.
Hipotezo 2, kjer trdimo, da v posesti žoge ni razlik med NK Brežice 1919 in nasprotniki,
ZAVRNEMO. Nogometaši Brežic so imeli na petih tekmah manjšo posest od svojih
nasprotnikov, na treh tekmah pa so imeli več igralnega časa žogo v svojih nogah.
Hipotezo 3, kjer trdimo, da nogometaši Brežic največ zadetkov dosežejo znotraj kazenskega
prostora, POTRDIMO. Vseh 11 zadetkov, so namreč dosegli znotraj kazenskega prostora.
Hipotezo 4, kjer trdimo, da največ zadetkov dosežejo krilni napadalci NK Brežice 1919,
POTRDIMO. Od 11 zadetkov, so jih 4 prispevali krilni napadalci, 2 centralni napadalci, 2
sprednji vezni, po 1 gol pa je prispeval bočni branilec in centralni vezist. En gol si je nasprotnik
zabil sam.
Hipotezo 5, kjer trdimo, da v številu kotov ni razlik med NK Brežice 1919 in nasprotniki
ZAVRNEMO. Na štirih tekmah so imeli nogometaši Brežic več kotov, na ostalih štirih pa manj
kotov. Skupno so imeli Brežičani v osmih tekmah 49 udarcev iz kota, nasprotniki pa 44.
Hipotezo 6, kjer trdimo, da v strelih na vrata ni razlik med NK Brežice 1919 in nasprotniki,
ZAVRNEMO. Na petih tekmah so Brežičani manjkrat ustrelili na vrata od nasprotnikov, na
preostalih treh tekmah so imeli več strelov na vrata. Na vseh osmih tekmah so Brežičani skupno
ustrelili 99-krat, nasprotniki pa 103-krat.
Hipotezo 7, kjer trdimo, da v številu izgubljenih žog po podaji ni razlik med NK Brežice 1919
in nasprotniki ZAVRNEMO. Nogometaši Brežic so na 5 odigranih tekmah izgubili več žog po
podaji, kot nasprotniki. Na treh tekmah so nasprotniki izgubili več žog po podaji.
Hipotezo 8, kjer trdimo, da v številu izgubljenih žog po preigravanju ni razlik med NK Brežice
1919 in nasprotniki, ZAVRNEMO. Brežičani so na vseh tekmah, razen na tekmi proti NK Brda,
izgubili več žog po preigravanju od svojih nasprotnikov.
Hipotezo 9, kjer trdimo, da je ekipa NK Brežice 1919 največ zadetkov dosegla po predložku,
POTRDIMO. Od 11 doseženih zadetkov, so 2 gola dosegli po globinski podaji, 2 gola po
samostojnem prodoru, po 1 gol so dosegli iz odbite žoge, povratne podaje ter avtogola. Največ
zadetkov tj. 4 so dosegli po predložku.
Hipotezo 10, kjer trdimo, da nogometaši NK Brežice 1919 v povprečju sprožijo 10 strelov na
gol ZAVRNEMO. Na vseh 8 tekmah so skupaj nogometaši Brežic izvedli 99 strelov, kar v
povprečju znaša 12,4 strela na gol.
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5. PRIMERJAVA EKIP NK BREŽICE 1919 IN NK NAFTA 1903
Zagorec (2018) je v svoji diplomski nalogi analiziral igro NK Nafta 1903 v jesenskem delu 3.
slovenske nogometne lige vzhod. Podatke je zbral z analizo petih tekem. Ker je bil naš vzorec
večji (8 tekem) smo za primerjavo značilnosti ekip, izračunali povprečje spremenljivk, ki se
pojavljajo v obeh analizah.

Vrste napadov
Tabela 55
Primerjava ekip NK Brežice 1919 in NK Nafta 1903 v številu in vrsti napadov

Kontinuiran napad
Hitri kontinuiran napad
Variabilni napad
Protinapad

NK Brežice 1919
4
3
3
7

NK Nafta Lendava 1903
5
8
3
6

Brežičani so v povprečju izvedli na tekmo 4 kontinuirane napade, 3 hitre kontinuirane napade,
3 variabilne napade, največ pa so poizkušali s protinapadi, povprečno so jih izvedli 7 na tekmo.
Na drugi strani so Lendavčani izvedli v povprečju na tekmo, 5 kontinuiranih napadov, 8 hitrih
kontinuiranih napadov, 3 variabilne napade in 6 protinapadov. Iz analize ugotovimo, da so
Lendavčani napadali več preko kontinuiranih napadov in hitrih kontinuiranih napadov kot
Brežičani, ki pa so na drugi strani v večini tekem največ napadali preko protinapadov (Tabela
55). Rezultati analize so pričakovani, saj je bila ekipa Nafte v večini tekem favorit, njeni
nasprotniki so strnili svoje obrambne vrste in Naftaši so morali največ napadati preko
kontinuiranih in hitrih kontinuiranih napadov. Na drugi strani pa Brežičani niso bili izraziti
favoriti na nobeni od tekem, pričakovano so največ napadali preko protinapadov, predvsem
zaradi hitrih krilnih napadalcev.

Udarci na vrata glede na oddaljenost
Tabela 56
Primerjava ekip NK Brežice 1919 in NK Nafta 1903 v udarcih glede na oddaljenost

Znotraj kazenskega prostora
(%)
Izven kazenskega prostora
(%)
SKUPAJ

NK Brežice 1919
63 (64 %)

NK Nafta Lendava 1903
39 (45 %)

36 (34 %)

48 (55 %)

99

87

Nogometaši Brežic so od vseh udarcev na vrata, v 64% udarili znotraj kazenskega prostora, v
34% pa so na vrata sprožili izven kazenskega prostora. Lendavčani so več poizkušali s streli iz
razdalje, v 55 % so na gol udarili izven, v 45 % pa znotraj kazenskega prostora (Tabela56).
Takšni rezultati so pričakovani. Lendavčani so bili prisiljeni streljati iz razdalje, saj jim je bil
prostor v 16-metrski prostor, v večini tekem onemogočen z gosto obrambno postavitvijo
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nasprotnikov. Brežičani so največ udarjali znotraj kazenskega prostora, predvsem zavoljo
številnih protinapadov.

Natančnost udarcev na vrata
Tabela 57
Primerjava ekip NK Brežice 1919 in NK Nafta 1903 v natančnosti udarcev

Udarec v okvir gola (%)
Udarec mimo gola (%)
Blokiran udarec (%)
SKUPAJ

NK Brežice 1919
43 (44 %)
29 (27 %)
27 (27 %)
99

NK Nafta Lendava 1903
42 (48 %)
26 (30 %)
13 (22 %)
87

Lendavčani so bili za 4 % natančnejši v strelih v okvir vrat. Zavoljo več udarcev glede na število
tekem pa je višji tudi njihov odstotek zgrešenih strelov. Višji odstotek blokiranih udarcev so
dosegli Brežičani (Tabela 57).
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6. ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil, ugotoviti značilnosti nogometne igre v napadu NK Brežice
1919 v jesenskem delu sezone 2016/2017 v 2. slovenski nogometni ligi. Analizirali smo 8
tekem, v katerih smo podrobneje opazovali 5 glavnih spremenljivk.
Analiza je pokazala, da so nogometaši Brežic največ napadali iz protinapadov, iz katerih so si
priigrali največ priložnosti in dosegli tudi največ zadetkov. Igra je slonela predvsem na hitrih
prehodih iz obrambe v napad po odvzeti žogi, kjer je velikokrat odločala tudi individualna
kakovost igralcev pri samem sprejemu žoge in preigravanju.
Največ udarcev na vrata so nogometaši Brežic sprožili znotraj kazenskega prostora. Prav vsi
zadetki Brežic so bili doseženi znotraj 16-metrskega prostora in to v večini po predložkih s
strani, predvsem krilnih napadalcev, ki so poleg podaj soigralcem, v povprečju dosegli tudi
največ zadetkov. Večina napadalnih akcij je temeljila na globinskih podajah v medprostor za
krilne napadalce, ki so s svojo hitrostjo in preigravanji delali višek in tako ustvarjali priložnosti
za zadetke. Tukaj velja omeniti krilnega napadalca Gatarića, ki je predstavljal največjo dodano
vrednost ekipi, predvsem zaradi svoje hitrosti in agilnosti.
Brežičani so v primerjavi z nasprotniki izgubili večje število žog. Največkrat so posest izgubili
po napačni podaji. Veliko število napačnih podaj lahko pripišemo večkrat slabo urejenim
igriščem in tudi samemu modelu igre Brežic, ki je temeljila na tveganih globinskih podajah.
Veliko žog so izgubili tudi po preigravanju, predvsem zaradi tega, ker so se napadalci velikokrat
odločali za preigravanje ena na ena. V dvobojih za žogo so bili igralci Brežic v večini primerov
boljši od nasprotnikov, kar je posledica zelo dobre kondicijske pripravljenosti in samega profila
igralcev, ki so že samo zaradi močne telesne konstitucije, lažje in uspešneje dobivali dvoboje
za žogo.
Po primerjavi z NK Nafta smo ugotovili, da so bili Prekmurci veliko bolj dominantni od svojih
nasprotnikov kot Posavci. Tukaj velja omeniti, da je Nafta tekmovala v 3. rangu slovenskega
klubskega nogometa, kjer so razlike med klubi večje, še posebej če gre za klub kot je Nafta, z
visokimi ambicijami. Tudi sam model igre NK Nafta 1903 je temeljil na visoki posesti žoge,
kjer so s številnimi podajami poizkušali utruditi nasprotnika in najti luknjo v obrambi. V večini
tekem so se nasprotniki proti Nafti, predvsem zaradi razlik v individualni kvaliteti postavili bolj
obrambno, kar pa ne moremo reči za nasprotnike Brežic, kjer smo že prej omenili, da takšnih
razlik v individualni kvaliteti v 2. slovenski nogometni ligi ni. NK Nafta 1903 se je na koncu
sezone tudi veselil preboja v 2. SNL. Brežičani so na koncu svoje krstne sezone med drugoligaši
pristali na zelo solidnem 4. mestu.
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