Dejan GAŠPARIN

ANALIZA NAPADALNE KOMBINACIJE ENA
EKIPE UNIONA OLIMPIJE
1 UVOD
KK Union Olimpija je v sezoni 2002/2003 doživela korenite spremembe. Zaradi
finančne krize je izgubila šest igralcev, vendar so kot vsako sezono prišli novi, manj
uveljavljeni igralci. Klub je zapusti tudi glavni trener Zmago Sagadin. Na njegovo
mesto je prišel Tomo Mahorič. Pomočnik trenerja je ostal Sašo Filipovski. Kljub
trditvam mnogih, da je Olimpija v zatonu, so košarkarji iz Tivolija presegli
pričakovanja največjih optimistov. V Evroligi jih je od finala ločilo le pet točk v
gosteh pri Barceloni. V Goodyear ligi pa se je uspela uvrstiti na turnir četverice, kjer
je izpadla v polfinalu proti Maccabiju.
Postava Uniona Olimpija v tekmovalni sezoni 2002/2003
št Ime in priimek
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Goran JURAK
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Leto
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1977
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(kg)
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196
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Vlado ILIEVSKI

1980

190

82

branilec
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Vladimer BOISA

1981

203

100

krilo
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Stipe MODRIĆ

1979

206
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krilo

9

Samo UDRIH

1979

194

94

branilec

10 Roberts ŠTELMAHERS

1974

191

88

branilec

11 Joško POLJAK

1978

214

114

center

12 Željko ZAGORAC

1981

203

108

krilo

14 Jasmin HUKIĆ

1979

205

104

krilo

15 Pero DUJMOVIČ

1977

199

91

branilec

Sašo OŽBOLT

1981

190

83

branilec

Marino BURŠIČ

1982

202

89

krilo

Saša ZAGORAC

1984

204

111

center

23 let

202

99

Povprečje
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Njihova igra temelji predvsem:
- na prodornih zunanjih igralcih, ki samostojno zaključujejo oz. v primeru pomoči,
podajajo po prodoru prostim zunanjim soigralcem, ki nato pogosto mečejo za tri
točke,
- na hitrih visokih igralcih, ki kvalitetno igrajo hrbtno igro in v primeru pomoči
podajajo prostim zunanjim igralcem,
- na trdemu in požrtvovalnemu delu v obrambi, ki je temelj njihove uspešne igre.
V nadaljevanju bom opisal eno izmed napadalnih kombinacij, ki jo ekipa Uniona
Olimpije pogosto igra.

2 ANALIZA AKCIJE 1
faza (odkrivanje centra)

Igralci se postavijo v izhodiščne položaje (14). Center 5 se odkrije in sprejme žogo od
organizatorja 1.

2. faza (blokada 4Æ1)
Igralec 4 postavi hrbtno blokado igralcu 1.
Slednji vteče ob njej pod koš. Igralec 5 lahko
poda žogo vtekajočemu igralcu 1 ali igralcu
4, ki se odkrije iz blokade.
Igralec 4 lahko vrže na koš za črto treh točk,
ali pa prodre v trapez, če so obrambni igralci
prevzeli. Igralec 2 pomakne na mesto
spodnjega centra in se pripravi na naslednjo
fazo.
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3. faza (blokada 5 Æ 2 in z
zamikom ( 3Æ1)

Če v prej opisanih fazah igralci niso uspeli
zaključiti napada, sledi:
Igralec 5 postavi blokado igralcu 2, s
časovnim zamikom pa tudi igralec 3 igralcu 1.
Če obrambna igralca sledita napadalca 2 in 1,
lahko ta dva vtečeta ob blokadi pod koš
(zavoj okoli blokade) ali pa se odkrijeta nad
črto treh točk.
Če obrambna igralca igrata prepuščanje ali
obhod, se napadalca 2 in 1 odkrijeta v kot.
Napadalec 4 lahko poda žogo tudi
napadalcema 5 ali 3, ki po blokadi vtečeta v
trapez.

4. faza (podaja 4 Æ 2 in igra 2 in
5 – 2:2)

Če prej niso uspeli skleniti napada, igralec 4
poda žogo igralca 2. Slednji lahko poda žogo
centru 5, ki igra 1:1.

Center 5 lahko tudi postavi blokado igralcu 2
in jo poskuša izkoristiti (pick n’ roll) – igra
2:2.
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5. faza: druga možnost
(podaja 4 Æ 1, blokada 3 Æ5 in
istočasno 4 Æ 3 (osnovno gibanje
Triple post)

Kadar podajo žogo na desno stran, odigrajo
osnovno gibanje treh centrov (The Triple Post
Offense).
To gibanje in možni zaključki so opisani v
strokovnem biltenu Trener, št. 2, st. 59-64,
letnik 2001.
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SKLEP

Iz analize je razvidno, da ponuja opisana napadalna kombinacija veliko možnosti za
učinkovit zaključek, obenem pa izkorišča prednosti (značilnosti) posameznih
igralcev. Če jo igralci kakovostno izvedejo, je težko branljiva, tudi če jo nasprotniki
poznajo, saj ponuja toliko možnosti (opcij), da obrambni igralci ne moremo
predvideti kateri zaključek bodo napadalci izkoristil. Tovrstne temeljne kombinacije
igrajo vrhunske ekipe le nekajkrat na tekmo, nato jih prilagajajo načinu branjenja
nasprotnika.
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