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Abstract
Introduction. Each change in the rules of a sport affects the way it is performed. Therefore, changes in regulations require that
new training models be developed. The aim of the study was to determine whether FIBA’s introduction of new regulations in
the 2010/2011 season pertaining to the dimensions of certain parts of the playing area, which changed the conditions under
which the game was played, impacted the offensive actions of the top three teams in the Polish Basketball League. Material and
methods. The study analysed qualitative data describing the offences (n = 16,694) performed during 200 matches of the Polish
Basketball League, that is the highest-level men’s professional basketball league in Poland, during two periods: the 2009/2010
season (110 matches; n = 9,343 offences), before the regulations were modified, and the 2010/2011 season (90 matches; n = 7,351
offences), after they were changed. The research involved the players of three teams who received the gold, silver, and bronze
medals in the final standings of the Polish National Championship in the 2009/2010 season. Results. The study found a statistically significant (p < 0.001) decrease in the overall number of tactical offensive actions of 3.84% and a significant (p < 0.05)
5% decrease in the mean number of points scored. A significant (p < 0.05) decrease in half-court offences, amounting to almost
2% was also observed. This offensive system was characterised by a minor shift toward individual offences with the back to the
basket and pick-and-roll offences; these changes, however, did not cause an increase in the level of effectiveness. Conclusions.
The direction of the changes observed have been determined, which consisted in a reduction in the overall number of offensive
actions and a shift in the place where they were completed, from the three-point area in particular, to the two-point area.
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Introduction
With the development of basketball, the regulations pertaining to the rules of the game and the way it is played have
changed as well. Changes in the regulations have been caused
by a continually increasing level of competition and were aimed
not only at making the rules uniform, but also at making the
game more appealing and more popular, thanks to adjusting it
to the requirements of the media.
In the era of the globalisation and professionalization of
contemporary sports, it has become necessary to continuously
improve and standardise regulations, although over the past
16 years, the dynamics and scope of the changes introduced
by the International Basketball Federation (FIBA) have varied
[1]. The most recent changes were made to the regulations in
the 2010/2011 season. The alterations mostly concerned the
part of the playing area where offensive action takes place, and
they consisted in changes in the shape and dimensions of the
restricted area and the distance of the three-point line, which
was moved by another 50 cm (the line is now 6.75 m away from
the basket).
Previous research indicates that regulation change seems to
stimulate the development of strategy and tactics in team sports
[2]. However, it has also been observed that for some time after

new regulations are introduced, teams and their players tend
to be maladjusted to the new conditions under which the game
is played [3-5]. Other authors have frequently stated that each
change in the regulations or in the way the game is officiated
causes changes in the way it is played, and this makes it necessary to design new effective methods and forms of training [6,
7].
Sports practice, regardless of the nature and specificity of
the discipline, continues to deliver substantial evidence that
in order for a team and its players to be successful, apart from
undergoing motor, technical, intellectual, and mental training,
they need tactical preparation, which plays a particularly important role [8, 9]. During the game, the teams which are competing against each other not only make use of set plays and their
variants, but also need to be able to improvise in particular situations. Thus in contemporary sports, a comprehensively trained
player should have a wide range of skills which are necessary
to implement efficient offensive and defensive strategies in all
types of conditions arising in the course of the game [10].
The aim of the current study was to establish whether FIBA’s
introduction of new regulations regarding the area where offensive actions are carried out in the 2010/2011 season had an
influence on the half-court offences performed by the top three
teams in the Polish Basketball League.
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Material and methods

Qualitative data was analysed, concerning the tactical offensive actions (n = 16,694) performed in 200 matches of the
Polish Basketball League National Championship during the
two following periods: the season preceding the introduction
of the new regulations (2009/2010; 110 matches; n = 9,343 actions) and the season following their introduction by FIBA on 1st
October, 2010 (2010/2011; 90 matches; n = 7,351).
The research involved the players of three teams who received the gold, silver, and bronze medals in the final standings
of the Polish National Championship in the 2009/2010 season.
These teams were chosen deliberately, as they exhibited similar,
high levels of sports performance and had stable groups of players and coaches, which means that before and after the regulations were changed, the teams remained nearly the same, with
only minor adjustments, and continued to implement a similar
strategy after the rule change.
The method of observation was used, based on predefined
categories; DVD recordings were made first and then a qualitative analysis of the 16,694 tactical offensive actions were performed. The instrument used in the research was a data sheet
which made it possible to assess the tactical offensive actions
qualitatively by recording data regarding the following:
· offensive system (fast-break or half-court);
· organisation of the offence (individual offences facing
the basket or with the back to the basket, pick and roll
offences – tactical manoeuvres involving one of the players screening the defender, group offences, and team offences);
· part of the playing area where the offence was completed;
· effectiveness of the offence.
The following descriptive statistics for the data was calculated: mean values (X), standard deviations (SD), ranges (minmax), and percentages in the entire data set (%). The data were
tested for normality of distribution using the Shapiro-Wilk test.
Then the statistical significance was determined of the differences between the values describing the number and characteristics of the offensive actions performed during the seasons
preceding and following the introduction of changes in the
regulations using a non-parametric Mann-Whitney U test, with
statistical significance set at p < 0.05.
Finally, the relationships between different types of offensive actions and the numbers of points scored before and after
the rule changes were analysed using Spearman’s correlation
coefficients. All the calculations and analyses were performed
using STATISTICA (v.10, StatSoft, USA).

Pol. J. Sport Tourism 2016, 23, 70-81

Table 1. General characteristics of the offences performed before and
after the regulation change
2009/2010
(n = 9343)

Variables

2010/2011
(n = 7351)
X ±SD

Total offences

84.94 ±7.02

81.68 ±6.07***

Offences leading to throws

71.39 ±6.66

68.39 ±6.18***

Offences leading to effective throws

38.67 ±4.91

36.88 ±4.79**

Offences leading to ineffective
throws

32.72 ±5.64

31.51 ±5.07

Offences leading to losing the ball

13.55 ±3.25

13.29 ±3.44

Throw effectiveness [%]

54.17 ±6.00

53.93 ±6.00

Points scored

83.10 ±10.37

78.94 ±10.77*

Statistically significant differences: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
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Results
The general characteristics of the tactical offensive actions performed before and after the regulations were changed
are shown in table 1. An analysis of the numbers and different
types of offences before and after the regulation change showed
statistically significant decreases in the numbers of: all offences (of 3.84%, p < 0.001), offences leading to throws (of 4.2%;
p < 0.001), and offences leading to effective throws (of 4.6%;
p < 0.01). A statistically significant (p < 0.05) 5% decrease
was also observed in the mean number of points scored in the
matches held after the rules were changed. It is worth emphasising that the effectiveness of the throws performed did not
change significantly.
As for the two offensive systems (fig. 1), the statistical
analysis found that after the rule change, there was a signifi-
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cant (p < 0.05) decrease in the number of half-court offences,
amounting to nearly 2%.

Number
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Half-court offences
Min-Max

FigureFigure
1. Offences
before and
after and
the regulation
depending
ondepending
the offensiveon
system
1. Offences
before
after the change
regulation
change

the offensive system

Since half-court offences accounted for as much as 88.32%
and 90.12% of all offences before and after the rule change, respectively, particular types of these key offences (fig. 2, tab. 2)
were examined, and the following was found.
Individual offences facing basket.
The study revealed a statistically significant (p < 0.001) decrease in the number of individual offences performed facing
the basket (–2.99 per match), a significant (p < 0.01) decrease
in the percentage of these offences in the total number of offences (from 37.32% to 33.98%), and decreases in the numbers
·
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of particular types of these offences. a significant (p < 0.05) decrease was also observed in the number of points scored (–2.49
per match), and no statistically significant difference in throw
effectiveness was found.
Individual offences with back to basket.
After the regulations were changed, there was a significant
(p < 0.01) increase in the percentage of back-to-basket offences in the total number of half-court offences (from 10.86% to
12.85%), stemming from a significant (p < 0.01) increase in the
number of offensive actions (+1.31 per match). These actions
mainly led to ineffective throws (p < 0.01) and losing the ball
(p < 0.05), which, in turn, caused a minor drop in throw effectiveness, and thus there was no significant difference in the
number of points scored.
·

Group offences.
The study showed a significant (p < 0.01) decrease in the
percentage of group offences in the total number of half-court
offences (from 11.35% to 9.68%), due to a significant drop in
their number (–1.38 per match). Taking into account the fact
that the effectiveness of the throws performed was similar, this
caused only a minor decrease in the number of points scored
(–1.44 per match).
·

Statistically
significant
differences:
p <***
0.05,
p < 0. 01, *** p < 0.001.
Statistically significant
differences:
* p < 0.05,
** p < 0.* 01,
p <**
0.001.

FigureFigure
2. Half-court
offences (X
±SD) before
and after
the regulation
depending on
2. Half-court
offences
(X ±SD)
before
and afterchange
the regulation

Pick-and-roll offences.
their organisation
change depending on their organisation
A significant (p < 0.01) increase was observed in the percentage of these offences (from 15.62% to 18.62%) in the total
number of offences, caused by a significant (p < 0.05) increase
(p < 0.01) drop (of 8-9%) was found in actions completed in the
in their number (+1.98 per match). However, since throw effecrestricted and three-point areas. The number of offences comtiveness dropped significantly (by –1.75%; p < 0.05), this did not
pleted in the two-point area increased in a statistically signifiresult in a significant increase in the number of points scored.
cant way (p < 0.01) by almost 18%.
When particular types of half-court offences were examined
· Team offences.
depending on the place where they were completed (tab. 3), sigNo statistically significant changes were observed for this
nificant decreases were observed in the numbers of offences
group of offences after the new regulations were introduced.
leading to throws (of 9%; p < 0.05) and those leading to effective throws (of 19.4%; p < 0.001), which caused as significant
As far the number of half-court offences performed before
drop in throw effectiveness and in the number of points scored
and after the change in regulations depending on the place
(of 7.7% and 19.8%, respectively; p < 0.001). Different changes
where they were completed is concerned (fig. 3), a significant
were observed for the two-point area, in that there was a sig·

Table 2. Mean values (X ±SD) describing the half-court offences before and after the regulation change depending on their organisation

Total number of half-court
offences

Before

Offences leading
to throws
62.89 ±6.51

After

61.61 ±6.10

32.30 ±4.54

Individual offences facing
basket

Before

21.40 ±4.66

10.72 ±3.31

10.68 ±3.26

6.60 ±1.84

50.09 ±11.06

23.00 ±7.33

After
Before

9.62 ±3.03*
3.39 ±2.50

9.36 ±3.31**
2.85 ±1.95

6.03 ±1.58*
1.91 ±1.48

50.68 ±11.72

Individual offences with
back to basket

18.98 ±4.76***
6.24 ±3.66

54.33 ±24.40

20.51 ±6.89*
6.55 ±4.49

3.57 ±2.01**
2.26 ±1.74

2.28 ±1.13*
0.42 ±0.64

50.28 ±20.24

6.99 ±4.32

Before

7.18 ±3.42*
8.09 ±3.58

3.61 ±2.14

72.06 ±18.83

10.31 ±5.11

After

6.73 ±2.83

5.08 ±2.32

75.48 ±20.06

8.87 ±4.18

Before

9.49 ±3.97

4.97 ±2.65

1.65 ±1.32*
4.52 ±2.18

0.40 ±0.61
2.23 ±1.03

52.37 ±16.77

11.05 ±5.97

After

11.24 ±5.07*
17.67 ±5.30

5.69 ±2.75

0.97 ±0.89

50.62 ±16.84*
44.88 ±11.68

12.50 ±6.19

7.93 ±3.09

5.55 ±3.29*
9.74 ±3.60

2.46 ±1.23

Before
After

17.48 ±4.09

8.30 ±3.00

9.18 ±2.71

0.83 ±1.00

47.48 ±11.59

20.47 ±7.73

Variables

Group offences
Pick-and-roll offences
Team offences

After

Offences leading
to effective throws
32.84 ±4.38

Offences leading to
ineffective throws
30.05 ±5.47

Offences leading
to losing the ball
12.13 ±2.80

Throw
effectiveness [%]
52.17 ±6.00

29.31 ±5.00

12.00 ±3.15

53.04 ±6.00

Statistically significant differences: * p < 0.05, ** p < 0. 01, *** p < 0.001.

5.83 ±2.81

Points scored
70.77 ±9.46
69.34 ±9.96

19.86 ±7.85
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Table 3. Mean values (X ±SD) describing the half-court offences before and after the regulation change depending on the place where they were
completed

Offences leading
to throws

Offences leading to
effective throws

Offences leading
to ineffective
throws

Offences
leading to
losing the ball

Throw effectiveness
[%]

Points scored

Before

24.60 ±5.39

16.61 ±4.49

7.99 ±3.70

5.54 ±1.86

67.51 ±12.99

33.34 ±9.05

After

22.39 ±5.89*

13.39 ±4.40***

9.00 ±3.27

5.34 ±1.76

59.80 ±11.53***

26.74 ±8.82***

Before

16.31 ±4.17

8.64 ±2.65

7.67 ±2.86

2.42 ±1.08

52.85 ±12.08

14.82 ±5.54

After

19.03 ±6.76

11.82 ±4.73***

7.21 ±3.91

2.95 ±1.19**

62.11 ±14.76***

21.40 ±8.85***

Before

21.98 ±4.66

7.59 ±2.59

14.39 ±3.37

4.17 ±1.21

34.53 ±8.55

22.77 ±7.77

After

20.19 ±4.34**

7.09 ±2.70

13.10 ±3.64*

3.71 ±1.24**

35.07 ±11.96

21.20 ±8.00

Variables

Offences in
restricted area
Offences in twopoint area
Offences in
three-point area
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Statistically significant differences: * p < 0.05, ** p < 0. 01, ***p < 0.001.

nificant (p < 0.001) increase in the number of effective offences
(of 36.8%) as well as in throw effectiveness (of 9.3%) and in the
number of points scored (of 44.4%). As for the three-point area,
a decrease was observed in the numbers of offences leading to
throws (of 8.1%; p < 0.01), those leading to ineffective throws
(of 8.9%; p < 0.05), and those leading to losing the ball (of 11%;
p < 0.01). The effectiveness of throws and number of points remained on a level similar to the one prior to the introduction of
new regulations.

back to the basket and a significant (p < 0.05) weak positive
correlation in the case of pick-and-roll offences. The study also
revealed a significant (p < 0.01) weak negative correlation between the number of offences completed in the two-point area
and the number of points scored and a significant (p < 0.05)
positive correlation for offences completed in the three-point
area.

Table 4. Spearman’s correlation coefficients characterising the
relationships between the half-court offences before and after the
regulation change depending on their organisation and the place
where they were completed

Correlations

Statistically significant
differences:
* p < 0.05,
** p < 0.* 01,
p <**0.001.
Statistically
significant
differences:
p <***
0.05,
p < 0. 01, *** p < 0.001.

Figure 3. Half-court offences (X ±SD) before and after the regulation change depending on

Figure 3. Half-court offences (X ±SD) before and after the regulation
the place where
they were
completed
change
depending
on the place where they were completed

The values of Spearman’s rank correlation coefficients
(tab. 4) changed significantly with regard to the types of halfcourt offences performed and the places where they were completed. As far as the data collected for the season preceding the
change in regulations are concerned, a significant (p < 0.05)
weak negative correlation was found between the number of
points scored and the number of individual offences with the

Before rule change After rule change
n = 9343
n = 7351

Individual offences facing
basket and points scored

rs = 0.059

rs = 0.045

Individual offences with back to
basket and points scored

rs = –0.213*

rs = 0.242*

Group offences and points
scored

rs = 0.141

rs = 0.136

Pick-and-roll offences and
points scored

rs = 0.228*

rs = –0.217*

Team offences and points
scored

rs = 0.042

rs = 0.287**

Offences in restricted area and
points scored

rs = 0.083

rs = 0.204

Offences in two-point area and
points scored

rs = –0.262**

rs = –0.016

Offences in three-point area
and points scored

rs = 0.188*

rs = –0.008

rs – Spearman’s rank correlation coefficient.
Statistically significant differences: * p < 0.05, ** p < 0. 01, *** p < 0.001.
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When it comes to the season following the changes in the
regulations, significant weak positive correlations were observed between the number of points scored and the numbers
of individual offences with the back to the basket (p < 0.05) and
team offences (p < 0.01), in addition to a significant (p < 0.05)
weak negative correlation observed in the case of pick-and-roll
offences.
Discussion
The aim of the study was to determine whether the implementation of new regulations, modifying the shape and dimensions of the restricted area and the distance of the three-point
line, which changed the conditions under which the game was
played, influenced the particular types and effectiveness of halfcourt offensive actions performed by three teams in the Polish
Basketball League who ranked best in the season preceding the
introduction of these changes. The three teams as a whole were
assessed.
Any clear evidence was found that the teams had adapted
to the new regulations. Changes were observed consisting in a
reduction in the overall number of offensive actions (fig. 1) and
a shift in the place where they were completed from the threepoint area in particular to the two-point area (fig. 3).
An explanation for these findings could be that a one-year
period was not sufficient for the teams to adapt to the new conditions, which, apart from the slightly modified shape of the restricted area, were characterised by a three-point line that had
been moved 50 centimetres further away from the basket. In
this new situation, offensive actions which were previously performed by the players in what was considered the three-point
area now counted as throws performed in the two-point area,
as demonstrated by the increase in the number of two-point offences and that of points scored for them (tab. 3).
It can be assumed that the decrease in the number of throws
made in the three-point area was caused by the fact that the
habits developed by the players over several years of training,
both regarding the places where offences are executed and important spatial and temporal factors, which determined the
quality of the throws performed, were incompatible with the
new conditions under which the game was played.
Concluding our discussion of the results of the investigation of particular types of offences performed in the two periods
examined, it can be stated that during the first season after the
regulation change, the half-court offensive system was modified
to a small extent, in that the tactics shifted slightly to individual back-to-basket and pick-and-roll offences (fig. 2). However,
this shift did not result in an increase in effectiveness, which
is evidenced by the drop in throw effectiveness and the nearly
identical number of points scored compared to the preceding
season (tab. 2). It is worth noting that the weakest point of this
altered strategy was the effectiveness of pick-and-roll offences, the correlation between these offences and the number of
points scored being rs = –0.217 (tab. 4); bearing in mind that
these offences were numerous, their effectiveness needed to be
raised significantly. The analysis also showed a clear increase in
the importance of individual back-to-basket offences and team
offences (tab. 4).
A comparison of the findings of the current study with
those obtained by other authors [3] reveals that a similar scope
and direction of changes in the way the game was played after
the three-point line was moved by 50 cm were found in the ACB
League (the highest-level professional men’s basketball league
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in Spain, which is also considered the best basketball league
in Europe). There were significant (p < 0.001) decreases in the
throws completed in the three-point area, regarding the number
of throws performed (from 22.3 to 21.4 per match), number of
effective throws (from 8.1 to 7.4 per match), and throw effectiveness (from 36.1% to 34.5%).
Similar effects of regulation change were found in research
involving 57 NBA basketball players which investigated seasons
1991/1992 to 1999/2000, when the distance of the three-point
line from the basket was changed twice (from 7.24 m to 6.70
m in 1994/1995 and then back to 7.24 m in 1997/1998). The research showed that the number of throws and effective throws as
well as the effectiveness of three-point throws increased (from
26.3% to 32.6%) when the line was at a smaller distance from the
basket (6.70), and the opposite effect was observed when the
line was moved to its previous position [2].
As for the impact of the changes in the regulations introduced by FIBA on all matches in the Euroleague played in
2010/2011, research by other authors found, similarly as the
current study, decreases in particular types of offences and the
effectiveness of three-point throws, as well as a shift in the primary place where the offences were completed to the two-point
area, proven by an increase in the number of offences carried
out in that area [4].
To sum up, the scope and directions of the changes presented in the current article are in line with those reported by
other researchers who have investigated the effects of changes
in regulations on basketball performance [1, 11-15]. Each modification of the regulations seems to have a negative effect on the
dynamics of a sport, both in team [16-18] and individual disciplines [5], as evidenced, among others, by the findings of the
current study.
Conclusions
1.

The results of the current study which compared the offensive actions of three top Polish Basketball League teams
after the regulation change introduced in 2010 with those
in the preceding season revealed that these modifications
had clear effects in terms of the players’ response to the new
conditions of the game, and these effects were varied in
scope and scale.
2. A detailed analysis of the variables describing the offensive
play of the teams in the two periods examined led to the
conclusion that after the rules were modified, individual
offences with the back to the basket and team offences became more important in the offensive tactics.
3. When compared to the data for the season preceding the
changes, the offences which were found to be the least effective were pick-and-roll offences (there was a significant
increase in their number, but their effectiveness dropped),
which may indicate that the technical and tactical potential
of the players who played a key role in the half-court offence
had not been diagnosed correctly.
4. The modification of particular parts of the playing area
where offensive actions take place caused the place where
these actions were completed to shift to the two-point area
from other parts of the playing area.
5. Based on the research findings in the field, there is a need to
investigate the long-term effects of introducing new regulations on the tactics of offensive play in basketball, in order
to explore whether the scope and direction of the changes
observed in this and other studies remain similar over time.
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STRUKTURA OFENSYWNYCH DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH W SYSTEMIE
ATAKOWANIA POZYCYJNEGO A ZMIANA PRZEPISÓW GRY
W POLSKIEJ LIDZE KOSZYKÓWKI
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Streszczenie
Wprowadzenie. Każda zmiana przepisów pociąga za sobą istotne modyfikacje w strukturze przebiegu walki sportowej, a to
wymusza z kolei konieczność opracowania nowych koncepcji treningu w danej dyscyplinie. Celem badań było ustalenie czy
wprowadzenie przez FIBA nowych regulacji w sezonie 2010/2011 (w zakresie wymiarów stref pola gry), zmieniających dotychczasowe warunki rywalizacji, wpłynęło na strukturę ofensywnych działań taktycznych realizowanych przez zespoły zajmujące
trzy czołowe lokaty w Polskiej Lidze Koszykówki. Materiał i metody. Materiał badań w niniejszej pracy stanowiły dane jakościowe opisujące treść ofensywnych działań taktycznych realizowanych w 200 spotkaniach (n = 16 694 działań) Polskiej Ligi
Koszykówki (ekstraklasa mężczyzn) w dwóch okresach: w sezonie 2009/2010 (110 meczów, n = 9343 działań) przed wprowadzeniem zmian oraz w sezonie 2010/2011 (90 meczów, n = 7351) po zmianie regulacji w zakresie przepisów. Podmiot badań
stanowili zawodnicy trzech zespołów, które zdobyły odpowiednio złoty, srebrny i brązowy medal w końcowej klasyfikacji rozgrywek o Mistrzostwo Polski w sezonie 2009/2010. Wyniki. Po zmianie przepisów gry stwierdzono 3,84%, istotny statystycznie
(p < 0,001) spadek ogólnej liczby ofensywnych działań taktycznych oraz istotne (p < 0,05) 5% zmniejszenie średniej liczby
zdobytych punktów. Zaobserwowano także istotny (p < 0,05) prawie 2% spadek działań realizowanych w systemie atakowania
pozycyjnego. W atakowaniu pozycyjnym nastąpiło nieznaczne przesunięcie taktyki gry w kierunku indywidualnych działań
z ustawienia tyłem do tablicy oraz pick and roll jednak taka koncepcja gry nie spowodowała zwiększenia poziomu efektywności.
Wnioski. Zdefiniowano ogólny kierunek zaobserwowanych zmian, który polegał na zmniejszeniu się ogólnej liczby wszystkich
działań i przesunięciu miejsca ich finalizacji do strefy rzutów za dwa punkty, kosztem innych rejonów pola gry (szczególnie
strefy rzutów za trzy punkty).
Słowa kluczowe: koszykówka, taktyka, atak pozycyjny, efektywność, zmiana przepisów gry

Wstęp
Wraz z rozwojem koszykówki ewoluowały przepisy regulujące zasady i przebieg współzawodnictwa. Zmiany w regulaminach uwarunkowane były stale rosnącym poziomem rywalizacji
i oprócz unifikacji reguł, miały na celu uatrakcyjnianie widowiska sportowego oraz jego propagowanie poprzez dostosowanie
się do wymagań medialnych.
W dobie globalizacji i profesjonalizacji współczesnego
sportu, ciągłe doskonalenie oraz ujednolicanie przepisów stało
się koniecznością, aczkolwiek na przestrzeni ostatnich 16 lat dynamika, jak i zakres wprowadzanych zmian przez Międzynarodową Federację Koszykówki (FIBA) były zróżnicowane [1].
Ostatnie znaczące regulacje zostały wprowadzone w sezonie 2010/2011. Dotyczyły one głównie pola gry w ataku i polegały na zmianie kształtu i wymiarów obszaru ograniczonego
oraz odległości linii rzutów za trzy punkty. Linia rzutów za trzy
punkty została przesunięta o kolejne 50 cm (obecnie jest to
odległość 6,75 m od kosza). Zmodyfikowano także kształt i wymiary pola ograniczonego.
Dotychczasowe badania naukowe wskazują na stymulacyjną funkcję ewolucji przepisów w rozwoju strategii i taktyki
zespołowych gier sportowych [2]. Jednak często tuż po wprowadzeniu nowych regulacji obserwuje się zjawisko niedostoso-

wania się zespołów i zawodników do nowych warunków rywalizacji [3-5].
Często wyrażany jest pogląd, że każda zmiana przepisów czy
sposobów sędziowania pociąga za sobą istotne zmiany w strukturze przebiegu walki sportowej, a to wymusza z kolei poszukiwanie nowych skutecznych metod i form treningu [6, 7].
Praktyka sportu, bez względu na charakter, czy specyfikę
dyscypliny, dostarcza ciągle licznych dowodów świadczących,
że obok przygotowania motorycznego, technicznego, intelektualnego i mentalnego, głównym kluczem do zwycięstwa jest
często przygotowanie taktyczne zawodnika bądź zespołu [8, 9].
W trakcie gry rywalizujące strony korzystają nie tylko z ustalonych schematów i wariantów działania, ale w konkretnych sytuacjach – muszą również improwizować. We współczesnym sporcie wszechstronnie wyszkolony zawodnik musi zatem posiadać
szeroki zasób umiejętności niezbędnych do skutecznego realizowania strategii atakowania i obrony w każdych warunkach
dyktowanych przebiegiem rywalizacji [10].
Celem badań, było ustalenie czy wprowadzenie przez FIBA
nowych regulacji w sezonie 2010/2011 (dotyczących pola gry
w ataku) wpłynie na strukturę ofensywnych działań taktycznych w systemie atakowania pozycyjnego realizowanych przez
zespoły zajmujące trzy czołowe lokaty w Polskiej Lidze Koszykówki w sezonie poprzedzającym wspomnianą wyżej zmianę.
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Materiał i metody

Materiał badań w niniejszej pracy stanowiły dane jakościowe opisujące treść ofensywnych działań taktycznych realizowanych w 200 spotkaniach (n = 16 694 działań) Polskiej Ligi
Koszykówki o Mistrzostwo Polski w dwóch okresach badań,
a mianowicie: w sezonie poprzedzającym (2009/2010, 110 meczów, n = 9343 działań) oraz w sezonie następującym po zmianie przepisów gry (2010/2011, 90 meczów, n = 7351) wprowadzonej decyzją FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki)
od 1 października 2010 roku.
Podmiot badań stanowili zawodnicy trzech zespołów, które zdobyły odpowiednio złoty, srebrny i brązowy medal w końcowej klasyfikacji rozgrywek o Mistrzostwo Polski w sezonie
2009/2010. Również te same zespoły poddano obserwacji po
wprowadzeniu nowych przepisów gry. Dobór zespołów był celowy – gwarantowały wysoki, zbliżony poziom sportowy oraz
stabilny skład kadry trenerskiej i zawodniczej, co oznacza, że
te drużyny zarówno przed zmianą jak i po zmianie przepisów
gry występowały w jednolitym i niezmienionym składzie, lub
dokonały drobnych korekt personalnych celem kontynuowania
obranej strategii i taktyki gry po zmianie przepisów gry.
Metodą badań zastosowaną w pracy była obserwacja skategoryzowana, polegająca na rejestracji w formie zapisu DVD,
a następnie analizie jakości treści 16 694 ofensywnych działań
taktycznych. Narzędziem badawczym był arkusz rejestracji zawierający jakościową klasyfikację działań taktycznych w ataku,
który uwzględniał:
· systemy atakowania (atakowanie szybkie, atakowanie
pozycyjne);
· sposoby organizacji atakowania (działania indywidualne z ustawienia przodem i tyłem do atakowanej tablicy,
działania z ustawienia pick and roll – taktyczny manewr
wykorzystujący zawodnika ustawiającego zasłonę na
obrońcy gracza z piłką, grupowe oraz zespołowe);
· topografię pola gry (strefy finalizacji działań);
· skuteczność gry ofensywnej.
Opracowując dane w postaci wartości liczbowych opisujących specyfikę ofensywnych działań taktycznych zastosowano
następujące wskaźniki: średnie arytmetyczne (X), odchylenia
standardowe (SD), zasięg (Min-Maks) oraz proporcje udziału
w zbiorze (%). W celu zbadania charakteru rozkładu wyników
przeprowadzono test Shapiro-Wilka.
Ustalając istotność różnic wartości opisujących liczebność
i strukturę treści działań taktycznych realizowanych w sezonie
przed zmianą przepisów gry i po zmianie przepisów zastosowano nieparametryczny test U Manna-Whitneya przyjmując wartość p < 0,05 jako znamiennie różnicującą.
Określając związki pomiędzy treścią ofensywnych działań
taktycznych a liczbą zdobytych punktów przed zmianą i po
zmianie przepisów gry przeprowadzono analizę korelacji Spearmana. Wszystkie obliczenia i analizy wykonano posługując się
programem STATISTICA software (v.10, Stat. Soft. USA).
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rzutem i o 4,6% (p < 0,01) ataków finalizowanych skutecznym
rzutem (tab. 1). Odnotowano również istotne statystycznie
(p < 0,05) 5% zmniejszenie średniej liczby punktów zdobytych
w meczu po zmianie przepisów gry. Należy podkreślić, że poziom skuteczności rzutów nie uległ istotnej zmianie.
W przypadku systemów atakowania (ryc. 1) wyniki analiz
statystycznych wykazały, że po zmianie przepisów gry wystąpił istotny (p < 0,05) prawie 2% spadek działań realizowanych
w systemie atakowania pozycyjnego.
Tabela 1. Charakterystyka ogólna struktury treści ofensywnych działań
taktycznych przed i po zmianie przepisów gry

2009/2010
(n = 9343)

Analizowane zmienne

2010/2011
(n = 7351)
X ±SD

Ataki razem

84,94 ±7,02

81,68 ±6,07***

Działania zakończone rzutem

71,39 ±6,66

68,39 ±6,18***

38,67 ±4,91

36,88 ±4,79**

32,72 ±5,64

31,51 ±5,07

Działania zakończone stratą piłki

13,55 ±3,25

13,29 ±3,44

Skuteczność rzutów [%]

54,17 ±6,00

53,93 ±6,00

Zdobyte punkty

83,10 ±10,37

78,94 ±10,77*

Działania zakończone skutecznym
rzutem
Działania zakończone
nieskutecznym rzutem

Różnica istotna: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

120
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Liczebność
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75,02

73,61 *(p<0,05)

60
45
30
15

9,92

8,07 **(p<0,01)

0
Przed zmianą przepisów gry (n=110)

Po zmianie przepisów gry (n=90)

Sezon

Wyniki

Atakowanie szybkie
Atakowanie pozycyjne
Średnia Średnia ±SD Min-Maks

Rycina 1. Zestawienie struktury organizacji gry w ofensywie przed i po zmianie przepisów

Rycina 1. Zestawienie struktury organizacji gry w ofensywie przed i po
Charakterystyka ogólna struktury treści ofensywnych dziazmianie przepisów gry
gry
łań taktycznych przed i po zmianie przepisów gry została przedstawiona w tabeli 1. Analiza wartości w odniesieniu do liczebności oraz poszczególnych grup działań ofensywnych przed i po
W przypadku struktury organizacji gry w atakowaniu pozyzmianie przepisów gry wykazała 3,84%, istotny statystycznie
cyjnym, należy podkreślić, że ich udział w całokształcie działań
(p < 0,001) spadek ogólnej liczby ofensywnych działań taktycztaktycznych realizowanych w porównywanych okresach badań
nych, zmniejszenie o 4,2% (p < 0,001) działań zakończonych
kształtował się odpowiednio na poziomie 88,32% i 90,12%. Bio-
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rąc zatem pod uwagę rangę tego zagadnienia uznano, że analiza
ogólnego obrazu zmian po nowej regulacji przepisów gry wymaga szczegółowego odniesienia się do każdego rodzaju działań
(ryc. 2, tab. 2):
Działania indywidualne z ustawienia przodem do atakowanej tablicy.
Analiza wyników wykazała istotny statystycznie (p < 0,001)
spadek liczebności (–2,99/mecz) oraz istotne (p < 0,01) zmniejszenie ich udziału w całokształcie działań (z 37,32% do 33,98%),
a także spadek poszczególnych grup działań. Zaobserwowano
również istotny (p < 0,05) spadek liczby (–2,49/mecz) zdobytych punktów oraz brak istotnej różnicy w skuteczności rzutów.
·

Działania indywidualne z ustawienia tyłem do atakowanej
tablicy.
Po zmianie przepisów gry nastąpił istotny (p < 0,01) wzrost
udziału omawianej grupy w całokształcie działań realizowanych
w atakowaniu pozycyjnym (z poziomu 10,86% do 12,85%), wynikający z istotnego (p < 0,01) wzrostu liczby działań (+1,31/mecz)
– głównie zakończonych nieskutecznym rzutem (p < 0,01)
i stratą piłki (p < 0,05) co, z kolei spowodowało nieznaczne obniżenie skuteczności rzutów oraz brak istotnej różnicy w zdobytych punktach.
·

36
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0
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28,00 ± 5,40
25,01 ± 5,49***
18,64 ± 5,26

18,31 ± 4,03

13,7 ± 5,63*
11,72 ± 4,45

9,46 ± 4,11**
8,51 ± 3,72
8,15 ± 4,76
7,13 ± 3,01**

Indywidualne
działania z
ustawienia
przodem do
atakowanej
tablicy

Indywidualne
działania z
ustawienia
tyłem do
atakowanej
tablicy

Grupowe
działania

Przed zmianą przepisów gry

Działania z
ustawienia
pick and roll

Zespołowe
działania

Po zmianie przepisów gry

Różnica istotna: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Różnica istotna: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Rycina 2. Struktura organizacji ofensywnych działań taktycznych (X ±SD)
Rycina 2.wStruktura
ofensywnych
działań
taktycznych
(X ±SD)
w systemie
systemieorganizacji
atakowania
pozycyjnego
przed
i po zmianie
przepisów
gry

Działania grupowe.
atakowania pozycyjnego przed i po zmianie przepisów gry
Wyniki badań wykazały, że po zmianie przepisów gry zaobserwowano istotny (p < 0,01) spadek udziału omawianej
ich udziału (z 15,62% do 18,62%) w całokształcie działań realizogrupy w całokształcie działań realizowanych w atakowaniu powanych w atakowaniu wynikający z istotnego (p < 0,05) przyrostu
zycyjnym (z 11,35% przed do 9,68% po) wynikający z istotnego
liczby tych działań (+1,98/mecz), który nie spowodował jednak
(p < 0,01) zmniejszenia ich liczby (–1,38/mecz), co przy braku
znaczącego wzrostu liczby zdobytych punktów z powodu istotneistotnego zróżnicowania skuteczności rzutów spowodowało niego (p < 0,05) obniżenia poziomu skuteczności rzutów (–1,75%).
istotne zmniejszenie (–1,44/mecz) liczby zdobytych punktów.
· Działania zespołowe.
· Działania pick and roll.
Grupa działań, w której po zmianie przepisów gry nie zaobOmawiając specyfikę zmian obserwowanych w tej grupie po
serwowano istotnych statystycznie zmian wartości wskaźników
zmianie przepisów gry należy zauważyć istotny (p < 0,01) wzrost
opisujących analizowane zmienne.
·

Tabela 2. Zróżnicowanie wartości (X ±SD) opisujących sposób organizacji działań taktycznych w atakowaniu pozycyjnym przed i po zmianie
przepisów gry

Działania taktyczne w
atakowaniu pozycyjnym
(razem)

Przed

62,89 ±6,51

Działania
zakończone
skutecznym
rzutem
32,84 ±4,38

Po

61,61 ±6,10

32,30 ±4,54

29,31 ±5,00

12,00 ±3,15

53,04 ±6,00

69,34 ±9,96

Indywidualne działania
z ustawienia przodem

Przed

21,40 ±4,66

10,72 ±3,31

10,68 ±3,26

6,60 ±1,84

50,09 ±11,06

23,00 ±7,33

Po

Indywidualne działania
z ustawienia tyłem

18,98 ±4,76***
6,24 ±3,66

9,62 ±3,03*
3,39 ±2,50

9,36 ±3,31**
2,85 ±1,95

6,03 ±1,58*
1,91 ±1,48

50,68 ±11,72

Przed

54,33 ±24,40

20,51 ±6,89*
6,55 ±4,49

3,61 ±2,14

3,57 ±2,01**
2,26 ±1,74

2,28 ±1,13*
0,42 ±0,64

50,28 ±20,24

6,99 ±4,32

Przed

7,18 ±3,42*
8,09 ±3,58

72,06 ±18,83

10,31 ±5,11

Po

6,73 ±2,83

5,08 ±2,32

0,40 ±0,61

75,48 ±20,06

8,87 ±4,18

Przed

9,49 ±3,97

4,97 ±2,65

1,65 ±1,32*
4,52 ±2,18

2,23 ±1,03

52,37 ±16,77

11,05 ±5,97

0,97 ±0,89

50,62 ±16,84*
44,88 ±11,68

12,50 ±6,19

7,93 ±3,09

5,55 ±3,29*
9,74 ±3,60

2,46 ±1,23

Przed

11,24 ±5,07*
17,67 ±5,30

5,69 ±2,75

Po

17,48 ±4,09

8,30 ±3,00

9,18 ±2,71

0,83 ±1,00

47,48 ±11,59

20,47 ±7,73

Działania
zakończone
rzutem

Analizowane zmienne

Grupowe działania
Działania z ustawienia
pick and roll
Zespołowe działania

Po

Po

Różnica istotna: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

5,83 ±2,81

Działania
zakończone
nieskutecznym
rzutem
30,05 ±5,47

Działania
zakończone
stratą piłki

Skuteczność
rzutów [%]

Zdobyte punkty

12,13 ±2,80

52,17 ±6,00

70,77 ±9,46

19,86 ±7,85
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Tabela 3. Struktura treści ofensywnych działań taktycznych (X ±SD) w atakowaniu pozycyjnym przed i po zmianie przepisów gry w zależności od
miejsca ich finalizacji

Działania
zakończone
rzutem

Działania
zakończone
skutecznym rzutem

Przed

24,60 ±5,39

16,61 ±4,49

Działania
zakończone
nieskutecznym
rzutem
7,99 ±3,70

Po

22,39 ±5,89*

13,39 ±4,40***

Przed

16,31 ±4,17

Po

Działania
zakończone
stratą piłki

Skuteczność
rzutów [%]

Zdobyte punkty

5,54 ±1,86

67,51 ±12,99

33,34 ±9,05

9,00 ±3,27

5,34 ±1,76

59,80 ±11,53***

26,74 ±8,82***

8,64 ±2,65

7,67 ±2,86

2,42 ±1,08

52,85 ±12,08

14,82 ±5,54

19,03 ±6,76

11,82 ±4,73***

7,21 ±3,91

2,95 ±1,19**

62,11 ±14,76***

21,40 ±8,85***

Przed

21,98 ±4,66

7,59 ±2,59

14,39 ±3,37

4,17 ±1,21

34,53 ±8,55

22,77 ±7,77

Po

20,19 ±4,34**

7,09 ±2,70

13,10 ±3,64*

3,71 ±1,24**

35,07 ±11,96

21,20 ±8,00

Analizowane zmienne
Działania w
strefie pola
ograniczonego
Działania w strefie
pola rzutów za 2
punkty
Działania w strefie
pola rzutów za 3
punkty
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Różnica istotna: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

W odniesieniu do liczebności ataków pozycyjnych przed
i po zmianie przepisów gry w zależności od miejsca ich finalizacji (ryc. 3) stwierdzono po wprowadzeniu nowych regulacji
istotny (p < 0,01) w granicach 8-9% spadek działań finalizowanych w strefie pola ograniczonego oraz w strefie rzutów za
3 punkty. W strefie rzutów za 2 punkty odnotowano istotny
(p < 0,01) prawie 18% przyrost akcji ofensywnych (ryc. 3).
Tymczasem w wartościach opisujących poszczególne grupy
ofensywnych działań taktycznych w atakowaniu pozycyjnym
w zależności od miejsca ich finalizacji (tab. 3), po zmianie przepisów gry w strefie pola ograniczonego, zaobserwowano istotne
(p < 0,05) prawie 9% zmniejszenie liczebności ataków zakończonych rzutem oraz skutecznym rzutem (o 19,4%, p < 0,001),
co spowodowało spadek skuteczności rzutów i liczby zdobytych
punktów (odpowiednio o 7,7% i 19,8%, p < 0,001). Odwrotny
kierunek zmian stwierdzono w strefie pola rzutów za 2 punkty

(tab. 3) polegający na istotnym (p < 0,001) wzroście skutecznych ataków (o 36,8%), a także skuteczności rzutów (o 9,3%)
oraz liczby zdobytych punktów (o 44,4%). Natomiast w strefie
rzutów za 3 punkty odnotowano spadek liczebności działań zakończonych rzutem (o 8,1%, p < 0,01), nieskutecznym rzutem
(o 8,9%, p < 0,05) i stratą piłki (o 11%, p < 0,01) a skuteczność
rzutów oraz liczba zdobytych punktów pozostała na podobnym
poziomie w porównywanych okresach.
Wartości współczynników rang Spearmana w odniesieniu
do rodzajów działań taktycznych i miejsc ich realizacji w sys-

Tabela 4. Zestawienie wartości współczynników rang Spearmana
opisujących charakter związków korelacyjnych między działaniami
taktycznymi w zależności od sposobu ich organizacji i miejsca finalizacji
w systemie atakowania pozycyjnego a liczbą zdobytych punktów

Analizowane związki
40

L
i
c
z
e
b
n
o
ś
ć

35
30

30,14 ± 5,62

27,73 ± 6,10**

26,15 ± 4,75
21,98 ± 6,73**

25

23,9 ± 4,28**

18,73 ± 4,11

20
15
10
5
0

Działania w strefie
pola ograniczonego

Działania w strefie
pola rzutów za 2
punkty

Przed zmianą przepisów gry

Działania w strefie
pola rzutów za 3
punkty

Po zmianie przepisów gry

istotna:
< 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
Różnica istotna: * p < 0,05, **Różnica
p < 0,01,
*** p *<p0,001.

Indywidualne działania z ustawienia
przodem do atakowanej tablicy & Liczba
zdobytych punktów
Indywidualne działania z ustawienia tyłem
do atakowanej tablicy & Liczba zdobytych
punktów
Grupowe działania & Liczba zdobytych
punktów
Działania z ustawienia pick and roll & Liczba
zdobytych punktów
Zespołowe działania & Liczba zdobytych
punktów
Ataki finalizowane w strefie pola
ograniczonego & Liczba zdobytych punktów
Ataki finalizowane w strefie rzutów za 2
punkty & Liczba zdobytych punktów
Ataki finalizowane w strefie rzutów za 3
punkty & Liczba zdobytych punktów

Rycina 3. Zróżnicowanie
wartości
(X ±SD) liczebność
opisującychataków
liczebność
Rycina 3. Zróżnicowanie
wartości (X ±SD)
opisujących
pozycyjnych
rs – wartość współczynnika rang Spearmana.
ataków pozycyjnych przed i po zmianie przepisów gry w zależności od
przed i po zmianie przepisów gry w miejsca
zależności
miejsca ich finalizacji
Różnica istotna: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
ichod
finalizacji

Po zmianie
Przed zmianą
przepisów
przepisów gry
gry
n = 9343
n = 7351
rs = 0,059

rs = 0,045

rs = –0,213*

rs = 0,242*

rs = 0,141

rs = 0,136

rs = 0,228*

rs = –0,217*

rs = 0,042

rs = 0,287**

rs = 0,083

rs = 0,204

rs = –0,262**

rs = –0,016

rs = 0,188*

rs = –0,008
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temie atakowania pozycyjnego (tab. 4) zmieniały się w zakresie
istotnym statystycznie. Stwierdzono istotną (p < 0,05), słabą,
ujemną zależność między liczbą zdobytych punktów a liczbą indywidualnych działań z ustawienia tyłem do atakowanej tablicy
oraz istotną (p < 0,05), słabą, dodatnią korelację w przypadku
działań z ustawienia pick and roll. Zaobserwowano także istotną (p < 0,01), słabą, ujemną zależność między liczbą działań finalizowanych w strefie rzutów za 2 a liczbą zdobytych punktów
oraz istotną (p < 0,05), dodatnią korelację w przypadku ataków
finalizowanych w strefie rzutów za 3 punkty.
W przypadku wartości opisujących charakter analizowanych zależności po zmianie przepisów gry (tab. 4) stwierdzono
istotne (p < 0,05), słabe, dodatnie związki korelacyjne między
liczbą zdobytych punktów a liczbą indywidualnych działań
z ustawienia tyłem do atakowanej tablicy, liczbą ataków zespołowych (p < 0,01) oraz słabe, ujemne korelacje dotyczące liczby
ataków z ustawienia pick and roll (p < 0,05).
Dyskusja
Celem pracy było ustalenie, czy wprowadzenie nowych
regulacji (w zakresie modyfikacji kształtu i wymiarów obszaru ograniczonego oraz odległości linii rzutów za trzy punkty),
zmieniających dotychczasowe warunki rywalizacji, wpłynęło
na strukturę organizacji oraz skuteczność ofensywnych działań taktycznych w ataku pozycyjnym realizowanych przez trzy
najlepsze zespoły PLK w sezonie poprzedzającym wspomnianą
wyżej zmianę.
Ocenie poddano ogólny aspekt badanego zagadnienia
(wszystkie zespoły potraktowano jako jedną grupę) i wykazano
brak wyraźnych oznak adaptacji do nowych przepisów.
Zaobserwowano zmiany polegające zmniejszeniu się ogólnej liczby wszystkich działań ofensywnych (ryc. 1) i przesunięciu miejsca ich finalizacji do pola rzutów za dwa punkty (ryc. 3),
kosztem innych stref (szczególnie strefy rzutów za trzy punkty).
Poszukując przyczyn tego zjawiska można przypuszczać,
że okres jednego roku był niewystarczający dla dostosowania
się zespołów do nowych warunków gry, których istota (oprócz
niewielkich zmian kształtu pola ograniczonego) polegała głównie na oddaleniu o 50 centymetrów linii rzutów za trzy punkty. W tej nowej jakościowo sytuacji akcje zawodników, którzy
przed zmianą przepisów wykonywali rzuty z miejsc zaliczanych
do strefy rzutów za trzy punkty, po zmianie zaliczały się do strefy rzutów za dwa punkty (stąd wzrost liczby akcji i zdobytych
punktów) (tab. 3).
Można przypuszczać, że głównej przyczyny obniżenia
liczby rzutów wykonywanych w strefie za trzy punkty należy
upatrywać w zaburzeniu utrwalonych przez wiele lat treningu
nawyków ruchowych zarówno w kontekście wyboru miejsc, jak
i relacji czasowo-przestrzennych determinujących jakość wykonywanych rzutów.
Konkludując aspekt badań nad strukturą treści taktycznych
działań ofensywnych realizowanych w analizowanych okresach
należy stwierdzić, że w pierwszym sezonie po zmianie przepisów gry w koncepcji organizacji gry w atakowaniu pozycyjnym
nastąpiło nieznaczne przesunięcie taktyki gry w kierunku indywidualnych działań z ustawienia tyłem do tablicy oraz pick and
roll (ryc. 2) jednak taka koncepcja gry nie spowodowała zwiększenia efektywności o czym świadczy spadek skuteczności rzutów i prawie identyczna liczba zdobytych punktów w porównywanych sezonach (tab. 2). Dodatkową interesującą informację
świadczącą o najsłabszym ogniwie przyjętej koncepcji taktyki,
ukazała wartość wskaźnika korelacji działań określanych jako
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pick and roll (rs = –0,217) a liczbą zdobytych punktów (tab. 4),
co w zestawieniu z istotnym wzrostem ich liczebności – wskazuje na konieczność podniesienia efektywności tego ważnego
elementu taktyki gry. Ta sama analiza pozwoliła zauważyć wyraźny wzrost rangi indywidualnych działań z ustawienia tyłem
do atakowanej tablicy oraz działań zespołowych (tab. 4).
Konfrontując własne wyniki z efektami badań innych autorów [3] stwierdzono, że podobny zakres i kierunek zmian po
oddaleniu linii rzutów za trzy punkty o 50 cm zaobserwowano
w lidze ACB (najwyższa klasa rozgrywkowa w Hiszpanii i uważana przez wielu ekspertów za najlepszą ligę koszykarską w Europie), gdzie w strefie rzutów za 3 punkty również wykazano
istotne (p < 0,001) spadki – średniej liczebności oddanych rzutów (z 22,3/mecz na 21,4/mecz), celnych rzutów (z 8,1/mecz na
7,4/mecz) oraz skuteczności rzutów (z 36,1% na 34,5%).
Kolejne potwierdzenie skali i kierunku zmian jak w badaniach własnych odnotowano w badaniach 57 koszykarzy
grających w lidze NBA (zawodowa liga koszykówki w Stanach
Zjednoczonych) od sezonu 1991/1992 do 1999/2000, gdzie odległość linii rzutów za 3 punkty zmieniała się dwukrotnie (od
sezonu 1994/1995 z 7,24 m na 6,70 m a od sezonu 1997/1998
powrócono do odległości 7,24 m). Wyniki pokazały, że zarówno
liczebność oddanych oraz celnych rzutów jak i skuteczność rzutów za trzy punkty wzrosła (z 26,3% na 32,6%) w latach bliższej
odległości linii od kosza (6,70 m) a odwrotny efekt stwierdzono
w przypadku ponownego oddalenia linii [2].
Również odnosząc wyniki badań własnych do analizy
wszystkich meczów Euroligi w sezonie następującym po zmianie przepisów gry (2010/2011) zaobserwowano w obu przypadkach spadki w poszczególnych grupach działań i skuteczności
rzutów w strefie rzutów za 3 punkty oraz przesunięcie głównego
miejsca finalizacji działań do strefy rzutów za 2 punkty, gdzie
odnotowano wzrosty liczby wykonywanych akcji [4].
Jednocześnie skala i kierunek zmian w badaniach własnych jest zgodny z naukowymi doniesieniami innych badaczy
w aspekcie wpływu zmian przepisów na efektywność gry [1, 1115].
Każda zmiana przepisów gry powoduje obniżenie dynamiki prowadzenia walki sportowej, zarówno w zespołowych grach
sportowych [16-18], jak i dyscyplinach indywidualnych [5], co
również potwierdzają wyniki badań przedstawione w powyższej pracy.
Wnioski
1.

2.

3.

Wyniki badań opisujące ogólny obraz ofensywnej gry badanych zespołów w sezonie po regulacji przepisów gry z 2010
roku prowadzą do wniosku, że wprowadzone zmiany wywołały zauważalne efekty w postaci zróżnicowanych, co do
skali i zakresu, reakcji adaptacyjnych do zmienionych warunków gry.
Szczegółowa analiza zmiennych opisujących strukturę gry
ofensywnej trzech najlepszych zespołów PLK w porównywanych okresach badań stworzyła przesłanki do sformułowania wniosku, że po zmianie przepisów gry nastąpił
wyraźny wzrost rangi indywidualnych działań z ustawienia tyłem do atakowanej tablicy oraz działań zespołowych
w całokształcie taktyki atakowania.
W stosunku do sezonu poprzedzającego zmiany najmniej
skuteczne okazały się działania z ustawienia pick and roll,
gdyż pomimo istotnego zwiększenia ich liczebności obniżeniu uległa ich efektywność, co może świadczyć o nietraf-
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nym rozpoznaniu potencjału techniczno-taktycznego graczy, na których oparto ciężar gry w atakowaniu pozycyjnym.
4. Po wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących określonych obszarów w obrębie pola gry w atakowaniu nastąpiło
przesunięcie miejsca finalizacji działań taktycznych do strefy rzutów za 2 punkty kosztem innych rejonów pola gry.
5. Istnieje uzasadniona merytorycznie potrzeba kontynuowania badań nad strukturą taktyki gry w ofensywie w koszykówce w dłuższym odstępie czasu od momentu wprowadzenia nowych regulacji celem zbadania czy utrzymywał
się stwierdzony w badaniach własnych zakres i kierunek
zmian.
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