
Analysis & Research

Marcin Gabor„Model Analizy Kompleksowej”



„Model Analizy Kompleksowej”



„Model Analizy Kompleksowej” | System analityczny FDI



piłka nożna jest kompleksowa, skomplikowana i kontekstowa

piłka nożna bazuje na komplementarnej relacji ogromnej liczby czynników

piłka nożna to sport ekstremalnie zespołowy: nie zawodnik, tylko zespół jako jednostka

analizujemy działania boiskowe na bazie kategorii sytuacji, a nie sytuacji

taktyka (organizacja gry) jest najważniejszym aspektem piłki nożnej

taktyka ma wpływ na wszystkie aspekty boiskowe i pozaboiskowe

Model Gry stanowi punkt wyjścia do wszelkich przemyśleń, koncepcji, działań

w piłce nożnej występują dwie fazy gry

jakość gry zawodnika zależy od jakości gry drużyny

Rozumienie piłki nożnej | Rozumienie gry

wszelki rozwój to proces długofalowy | rozwój piłkarzy jest możliwy tylko poprzez rozwój drużyny

rozwój drużyny bazuje na podniesieniu poziomu organizacji gry i obszarów wspierających organizację gry

ważniejszy niż efekt jest wykonanie
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Analiza 
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Intencje analityczne | Analiza gry & rozwoju zespołu oraz zawodników
dostarczanie precyzyjnego kontekstu wydarzeń boiskowych | umożliwianie analizy gry, a także rozwoju 
zespołu oraz zawodników

prezentowanie zależności taktycznych

przedstawianie wzajemnego wpływu obu faz gry

obrazowanie komplementarnych relacji pomiędzy aspektami taktycznymi, motorycznymi oraz 
psychologicznymi

definiowanie stylu i struktury gry zespołu, a także elementów powtarzalnych | weryfikowanie poziomu 
realizacji założeń taktycznych | uwypuklanie mocnych i słabych stron w działaniach zespołowych

eksponowanie wpływu aspektów taktycznych, motorycznych i psychologicznych na umiejętności 
indywidualne | ukazywanie zależności działań indywidualnych od zespołowych

rozróżnianie jakości gry od umiejętności indywidualnych (umiejętności bezwzględne | względne)

umożliwianie odseparowania profilu taktycznego od profilu naturalnego zawodnika 

budowanie lepszego rozumienia gry wśród Trenerów, Analityków i Piłkarzy



Segmenty analityczne

analiza zespołowa

analiza indywidualna w kontekście zespołowym

scouting w kontekście zespołowym



Podstawa analityczna

precyzyjnie oznaczone 
sceny boiskowe

działania zespołów i piłkarzy 
scharakteryzowane licznymi 

kryteriami | około 30 kryteriów 
do każdej kategorii głównej

zbiór kontekstowych danych | 
raporty | statystyki | 
wizualizacja danych | 

integracje | doradztwo | 
narzędzie analityczne offline | 
platforma analityczna online



Metodyka analityczna

trzystopniowa struktura analityczna: kategorie główne | grupy podkategorii | podkategorie

korelacja kryteriów analitycznych

zasada trzyczęściowego oznaczania scen boiskowych: wstęp | akcja właściwa | następstwo

kompleksowa logika rozwiązań analitycznych (maska analityczna | baza danych | raporty | statystyki | 
narzędzie interaktywne | platforma interaktywna | integracje)

komplementarność rozwiązań analitycznych

zbieranie danych przez wyedukowanych Analityków | praca manualna
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Informacje praktyczne



Formaty danych Integracje



Maska analityczna ELITE | zespołowa Wizualizacja danych



Maska analityczna ELITE | indywidualna Wizualizacja danych



Platforma online | analiza zespołowa ADVANCED

Baza danych meczów

Filtrowanie scen boiskowych

Wyszukiwanie danych według 
określonych kryteriów

Analiza danych

Statystyki



Piłka nożna potrzebuje reformy. 
Reformy intelektualnej.
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