Prinášame Vám sumár zápasu 16. kola Fortuna ligy Myjava - Zlaté Moravce formou
analýzy firmy Panini, ktorá sa špecializuje na podrobnú analýzu zápasov na Slovensku, ale aj
v zahraničí, doplnenú komentárom realizačného tímu Spartak Myjava.
V prvej časti sa zameriame na držanie lopty, kde sme súpera prevýšili a to pomerom 58%
- 42%. Počet prihrávok bol v pomere 652 - 476. Percentuálna úspešnosť prihrávok bola
hlavne v prvom polčase jednoznačne na našej strane, a to pomerom 67,9 % - 51.9 %. V
zápase sme sa v prehustenej obrane súpera chceli zamerať na využívanie krídelných
útočníkov (Daniel, Oršula) a podporu našich krajných obrancov (Ciprys, Beňo), čo sa nám aj
sčasti podarilo, keďže oba góly padli po centroch z krajných vertikál a aj ďalšie naše gólové
príležitosti (Kuzma, Pekár, Duga) boli po rovnakých situáciách. Centrovaných lôpt v zápase
bolo na našej strane 33, z toho úspešných 23 a boli rozdelené približne rovnako na obe naše
strany (57,6 % - 42,4%). Streleckých pokusov sme mali v zápase 13, z toho 6 na bránku. V
prvom polčase išla na bránku súpera len jedna strela, čo je z nášho pohľadu málo. Snažíme sa
neustále nabádať hráčov na väčšiu odvahu pred pokutovým územím a niekedy možno aj
jednoduchšie riešenia situácií, napr. aj streľbou zo stredných vzdialeností, čo nám v tomto
zápase chýbalo.
Dnes sa ešte zameriame na údaj, ktorý je z nášho pohľadu dosť dôležitý, a to je pomer
získaných lôpt v ofenzívnej a defenzívnej fáze. Snažíme sa hráčov nabádať na snahu o
získanie lopty už na súperovej polovici a samozrejme, čo najbližšie k súperovej bránke. V
tomto pomere sa hlavne v domácich zápasoch zlepšujeme a získaných lôpt na súperovej
polovici je neustále viac, čo nám dáva predpoklad na ohrozenie súperovej bránky a s tým
súvisiace góly, ktorých je na našej strane stále málo.
V ukazovateli - užitočné zahranie lopty - môžete vidieť už vyššie spomínaný fakt, že sme
sa v ofenzívnej fáze chceli presadzovať hlavne cez krajné vertikály, čo sa nám v tomto zápase
aj podarilo.
Ďakujeme!

