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Abstract
Introduction. In sports success depends on how well the players are prepared for the match in terms of their technical, tactical and motor skills, as well as their mental attitude. The training process is focused on improving the players' capabilities and eliminating their errors. The aim of the study was to describe the errors made in handball matches taking into
account their timing and quantity. Material and methods. The material consisted of recordings of 50 matches of men's
handball held in the EHF Champions League in 2012-2013. The study included 8 teams that took part in the tournament.
The following matches were analysed for each team: 4 matches in the knockout stage (2 played at home and 2 away) and 4
in the group stage (2 at home and 2 away). The errors were determined based on EHF regulations. Results. A difference was
found between the errors committed in matches at home and away in the knockout stage. The most errors (35) in this stage
of the tournament were made between the 25th and 30th minute, and the fewest (18) between the 30th and 35th minute,
in both cases in matches played at home. In the group stage the most errors (36) were made between the 40th and 45th
minute away, and the fewest (15) between the 10th and 15th minute at home. In the knockout stage the four teams made
a total of 632 errors, including 71 errors made by the winner of the tournament, who committed the smallest number of errors. The smallest number of errors (53) in the group stage were made by HC Metalurg Skopje. Conclusions. The number
of errors made did not have a direct influence on a team's position in the tournament, but the winner made the least errors
in the knockout stage. The differences between the numbers of errors made in the knockout stage may indicate that the
players were more comfortable when playing at home. The support of fans may be one of the factors which contribute to
the fact that players commit fewer errors in this stage of the tournament. The rise in the number of errors made towards the
end of the match, on the other hand, is most likely due to an increased level of physical and emotional fatigue, particularly
considering the risk of being eliminated from the tournament.
Key words: handball, errors, game analysis

Introduction
Spectators are an inherent element of sporting events. Many
of them are not only interested in watching the game, but they
also wish to participate in it by supporting their team. Some authors have reported that this support has a negative impact on
the players' performance [1]. The support of fans is somewhat
different from other types of social support, as defined for instance by Sęk and Cieślak [2], who present two different approaches towards it. When approached structurally, social support is understood as objectively existing and accessible social networks which differ from other networks in that they play
a supportive role for people who find themselves in a difficult
situation owing to the contact and sense of belonging they offer
[2]. According to the functional approach, as presented by Sęk
and Cieślak [2], social support is a type of social interaction undertaken by one or two participants who find themselves in a difficult, problematic, stressful or critical situation. As far as support received by sports players is concerned, it may be given by
the fans of the team the players are in. If the spectators do not
support the players or are hostile towards them, they can still
feel they are being supported by persons who are important to
them, such as their spouses or parents [3].
Some analyses of matches in team sports reveal that the number of errors committed in front of one's own spectators increases
in the final stage of the tournament [4]. The results of experi-

ments have shown that when faced with hostile and critical
spectators, players tend to be highly effective in competing with
their opponents, whereas if they receive strong support, their effectiveness tends to be worse [1]. The players' effectiveness may
deteriorate if they are strongly supported by the spectators because in such situations players tend to be more careful and
slower, which may be due to their increased fear of failure compared to playing without this support. This fear can be accompanied by anxiety related to losing the support of fans, as well as
their potential disapproval and disappointment [3, 6]; the fear
of losing one's fans is one of the factors which put players under
pressure [6]. On the other hand, players have reported that they
are more satisfied and confident about their skills when they are
playing in front of their supporters [5, 6].
The presence or absence of spectators at sporting events is also
of importance. The spectators' reactions or silence, the awareness
that the players are being watched, including by people who are
important to them, increases the risk that their effectiveness will
be lower [7].
However, playing at a venue which the players know well,
such as the court where they train, can also be advantageous,
although this is usually attributed to environmental factors and
not to the presence of supporters. According to Nervill and
Holder [8], these factors include familiarity with the venue, the
referee's bias in favour of the home team and the lack of fatigue
caused by travelling [6]. The spectators can also, in some cases,
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play a positive role, in that they increase the players' motivation
and encourage them to put more effort into the game [9], although the benefits gained may not be significant if the players
are already highly motivated for other reasons [6]. The venue of
the match influences the players' psychological state: when playing in front of their supporters, players are more vigorous and
self-confident, but they also tend to be more tense, depressed,
angry, tired, confused and more prone to cognitive and somatic
fear [10].
It is worth mentioning that not all studies confirm that there
is a difference between the way the game is played in front of
supportive and hostile spectators. The research carried out by
Epting and Riggs shows that in team sports (baseball and basketball) the players' effectiveness does not depend on the support of the spectators, but this support does impact the performance of golf players [11].
The performance of players in matches played in front of
their own spectators and away has been explored in several different studies. These studies have dealt with various types of
sports, such as, among others, ice hockey [12], football [13] and
rugby [14]. Many authors have analysed handball matches and
have covered technical errors in their analyses [15, 16, 17].
Some of them incffectivenesslude technical errors in their assessment of the e of an entire team [18]. Error analysis can point
to some practical guidelines for implementing training goals
and tactics during the match. Analysing the opponents' errors,
on the other hand, can help choose an appropriate strategy before the match.
The aim of the current study is to analyse the errors made by
the players during the selected handball matches from a quantitative and temporal point of view to determine to what extent
they depended on the venue of the match and stage of the tournament.
Material and methods
The material consisted of recordings of 50 matches of men's
handball held in the EHF Champions League in 2012-2013. The
material had been recorded according to the guidelines of EHF
TV. The study involved 8 teams who participated in the quarterfinals of the tournament. A total of 8 matches were analysed for
each team, including 4 matches in the knockout stage (2 at home
and 2 away) and 4 in the group stage (2 at home and 2 away).
The technical errors of the teams were recorded. The errors
were determined based on EHF regulations; an error was counted when a team lost the ball. The following types of errors were
considered: errors in passing, catching and dribbling the ball;
errors in taking steps with the ball; entering the goal area when
penalised; offensive fouls; errors resulting in exclusion from the
game; passive play; and a foul resulting in a penalty shot being
awarded to the opponent. The errors were recorded for 12 fiveminute periods.
The results were analysed statistically, in order to obtain basic statistical data such as the sum and mean. The non-parametric Wilcoxon rank test was used in order to analyse the differences in the data. Statistical significance was set at 0.05.
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players of HG Metalurg Skopje (60), and the most were made by
the players of FC Barcelona (88). As far as away matches are concerned, the smallest number of errors were made by the players
of HG Metalurg Skopje (64), and the greatest by those of SG
Flensburg-Handewitt (102). The number of errors made by the
winner of the tournament, the HSV Hamburg team, is close to
the mean number of errors, as shown in Table 1.
Table 1. Errors made and the venue of the match

TEAM*
HSV HAMBURG
FC BARCELONA
VIVE TARGI KIELCE
THW KIEL
ATLETICO MADRYT
HG METALURG SKOPJE
MKB VESZPREM
SG FLENSBURG-HANDEWITT
Total sum

x

HOME
SUM MEAN
70
88
80
61
78
60
77
62

17.5
22
20
15.25
19.5
15
19.25
15.5
576
72±9.68

AWAY
SUM MEAN
78
80
88
83
72
64
83
102

19.5
20
22
20.75
18
16
20.75
25.5
650
81.25±10.47

p

0.14

* – the teams are listed in the order in which they ranked in the tournament.

The analysis of the number of errors made in the knockout
phase of the EHF Champions League in 2012-2013 showed that
six out of the eight teams made more errors in matches played
away. The total number of errors committed in home matches
(300) was lower than the one in away matches (332). This difference is statistically significant. The fewest errors in home
matches in this stage of the tournament were recorded for the
HG Metalurg Skopje team (32), and the most for FC Barcelona
(46). As for matches played away, the smallest number of errors
were committed by the players of HSV Hamburg (35). The number of errors made by the winner of the tournament is below the
mean number of errors made by the teams, both for matches
played at home and away (tab. 2).
Table 2. Errors made in the knockout stage of the tournament

TEAM*
HSV HAMBURG
FC BARCELONA
VIVE TARGI KIELCE
THW KIEL
ATLETICO MADRYT
HG METALURG SKOPJE
MKB VESZPREM
SG FLENSBURG-HANDEWITT
Total sum

x

HOME
SUM MEAN
36
46
39
34
35
32
44
34

18
23
19.5
17
17.5
16
22
17

300
37.5±4.74

AWAY
SUM MEAN
35
46
45
37
36
39
51
43

17.5
23
22.5
18.5
18
19.5
25.5
21.5

p

0.034

332
41.5±5.29

* – the teams are listed in the order in which they ranked in the tournament.

Results
The analysis of the data showed that in the matches played at
home the teams made fewer errors (576) then when they played
away (650). However, this difference is not statistically significant. According to the data, six out of the eight teams made fewer
errors playing at their home venue than at that of their opponents. In home matches the fewest errors were committed by the

Similarly, in the group stage fewer errors were made in
matches played in front of the teams' own spectators (276) than
in those away (318). However, this difference is not statistically
significant. In matches played at home the fewest errors were
made by the players of THW Kiel (27) and the most by those of
Atletico Madrid (43), whereas in matches played away the fewest errors were found for HG Metalurg Skopje, and the most for
SG Flensburg-Handewitt. The team who won the tournament,

There was also a tendency for the number of errors to increase
in the last 5 minutes of the match. In matches played away, the
number of errors increased between the 40th and 45th minute
and remained high until the end of the match (fig. 2).

276
34.5±6.26

x

-60

*

55

-55

-50

50

-45

AWAY

45

-40

40

-35

35

-30
25

30

-25

-20

0.48

HOME

20

21.5
17
21.5
23
18
12.5
16
29.5

15

43
34
43
46
36
25
32
59

0

17
21
20.5
13.5
21.5
14
16.5
14

-15

34
42
41
27
43
28
33
28

p

10

HSV HAMBURG
FC BARCELONA
VIVE TARGI KIELCE
THW KIEL
ATLETICO MADRYT
HG METALURG SKOPJE
MKB VESZPREM
SG FLENSBURG-HANDEWITT
Total sum

AWAY
SUM MEAN

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0-5

HOME
SUM MEAN

number of errors

Table 3. Errors made in the group stage of the tournament

5-1

HSV Hamburg, made 34 errors in home matches, which is
slightly below the mean number. When playing at their opponents' venue, the team made 43 errors, which is more than
the mean number (tab. 3).

TEAM*
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minute of the match
* – p<0.05.

318
39.75±9.72

Figure 2. The number of errors in the knockout stage in a given time
period in the match

* – the teams are listed in the order in which they ranked in the tournament.
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As far as the timing of the errors in the knockout stage is concerned, there was only one period of time where a significant
difference was found. In four time periods the number of errors
made by the players was the same for both matches played at
home and away. However, the number of errors made at home
and away peaked at slightly different periods during the matches.
In those played at home it was the highest between the 25th and
30th minute in the first half of the game, and from the 40th to
45th minute in the second half. In matches played away, the
number of errors was the greatest between the 20th and 25th
minute in the first half, and between the 45th and 50th minute in
the second half. It was found that the number of errors committed by the team fluctuated more significantly in the matches
played before their own spectators than in those played away.

HOME

5-1

Figure 1. The number of errors in a given time period in the match
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minute of the match
* – p<0.05.
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As shown in Figure 3, in four out of twelve time periods in
the matches in the group stage, the teams made more errors in
home matches than in those played away, although there was
one time period where the same number of errors was recorded
for both types of matches. In the first half of home matches, the
teams made the fewest errors between the 10th and 15th minute
and the most between the 20th and 25th minute. In the second
half the smallest number of errors were committed between the
30th and 35th, and then the 50th and 55th minute. In contrast,
in the first half of away matches the fewest errors were made
between the 15th and 20th minute and the most between the
25th and 30th minute. In the second half of these matches the
fewest errors were recorded between the 35th and 40th minute
and the most between the 45th and 50th minute. Similarly to the
knockout stage, the number of errors made at home increased
in the last 5 minutes of the match. However, in contrast to the
knockout stage, in the matches played away the number of errors committed decreased between the 55th and 60th minute
(fig. 3).
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number of errors

The analysis of the timing of errors revealed that in 10 out of
the 12 time periods in the matches the number of errors made
away was higher. The results also show that in the last 5 minutes
of the matches played at home the number of errors committed by the players increased. In the first half of home matches,
the most errors were made between the 25th and 30th minute,
whereas in matches played away the number of errors peaked
between the 20th and 25th minute. In the second half of home
matches, the most errors were made between the 40th and 45th
minute, and in away matches the highest number of errors was
recorded between the 45th and 50th minute (fig. 1).

minute of the match
Figure 3. The number of errors in the group stage in a given time
period in the match

Figures 2 and 3 which illustrate the results of the study show
that the number of errors was not static, but it was dynamic and
changed in a sinusoidal way. During the match there were
stretches of time when the number of errors made by the players
increased dramatically and then, sometimes after remaining relatively stable for a certain time, it decreased. This is clearly visible in Figure 2 for home matches (minutes 0-25, 20-35, 30-55
and 50-60) and in Figure 3 for away matches (minutes 0-20, 15-
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40 and 35-60). Figure 1, which is based on the data presented in
the Figures 2 and 3, naturally also illustrates this tendency.
Discussion
The results of the study show the number and timing of
errors made by the selected teams in the group and knockout
stages of the tournament. This number, however, is not the same
as that recorded in other studies. The mean number of errors
committed by the teams included in this study ranged from 1619 errors per match. In matches played at home this number was
18, and in away matches it was 20-31. In comparison, the players
in Paterka's [15] study made 14 errors per match, whereas those
in Krawczyk's [16] made 16-27 errors. The differences in the
findings of studies related to this issue may be due to the different stages of the tournament which were analysed. The EHF
Champions League tournament includes the best teams in
Europe. Both defensive and offensive play are difficult due to the
fact that the players are very well prepared in terms of their
technical, tactical and motor skills, which can cause the teams
to make more errors. It is also worth mentioning that the number
of errors recorded in the studies has been increasing. This is
caused by the changes introduced in handball: the game is becoming faster and faster, and the players are increasingly well
prepared for defensive play. It has been found that the tendency
to play the game fast, which makes the players more tired, can
influence the way players perform technical elements during
the game [19]. Another issue is that the two studies quoted above
[15, 16] dealt with lower-level matches. It can be assumed that
when playing higher-level matches, especially final matches in
international tournaments, the players are under more stress
than during lower-level ones. Based on the analysis of the data
used in this study, it may be hypothesised that this type of stress
can indeed have a negative impact on the players' performance.
As far as the results for errors committed in the knockout
stages in matches played at home and away are concerned, they
also differ from those reported by other authors [1, 3, 4, 5, 7]. This
can be explained by the increased motivation of the players
participating in such high-stake matches, which may lead to a
higher level of involvement in the game and greater accuracy. Although professional players are intrinsically motivated, the extrinsic motivation connected with ranking high in the tournament, being recognised internationally and receiving financial
rewards can play a major role. Playing handball requires a significant amount of energy and very efficient use of motor skills; the
physical effort is so great that high motivation is necessary
for the players to be fully involved in the game [9]. Psychometric
tests performed on rugby players during matches played at home
show that such matches cause players to behave in a particular
way [10]. Based on the results of these tests for rugby players,
handball players can be expected to be in a better psychological
state when playing at home. Kerr and Schaik have also observed
a difference in the emotional states of players de-pending on
whether the game is played at home or away [14]. The fact that
players prefer to play in front of spectators who sup-port them
may be seen as confirmation. Apart from emotional factors, the
difference between the players' performance at home and away
can also be caused by the need to travel to the venue of the
match; Goumas found that this necessity to travel has a greater
influence of the players' effectiveness than the lack of support
from the spectators [13]. The fatigue and boredom caused by
travelling can lower the level of concentration and result in the
players' poor performance. Another factor which impacts on the
number of errors made is the level of the opponent. In the knockout stage the teams face the best teams of the tournament; strong
opponents make it difficult for the players to play smoothly,
and for this reason they tend to make more errors when facing
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a strong team. In terms of the impact that the venue of the match
has on the players' performance, the results of the current study
correspond with those of studies conducted by other authors [20,
21].
The lack of such differences in the matches in the group
stages which was found in the study can be explained in several
ways. First of all, losing a game in this stage did not make it impossible for the team to participate in the next rounds of the tournament. Secondly, both teams that are potentially strong and potentially weak play in the group stage, which can cause stronger
teams to make fewer errors when playing against weaker teams.
Thirdly, the players' motivation can be assumed to be lower,
since the matches in this stage of the tournament are not as prestigious as those played in the knockout stage; matches in the
group stage do not attract as many spectators or as much attention from the media, therefore the players are under less pressure.
The analysis of the errors committed in particular periods
during the matches showed that there were periods when the
number of errors was particularly high and particularly low.
There are several factors which may affect the occurrence of errors, such as the situation in the match, the tactics of the attacking and defending teams, the decisions of referees and the
players' fatigue. There was a tendency for the number of errors to
increase in the last 5 minutes of the match; however, in home
matches played in the knockout stage the number of errors increased in the last 5 minutes of both the first and second half of
the match. This may be seen as evidence of a higher level of fatigue, caused by more strenuous effort [9]. There were periods
during the match when the number of errors increased and then
fell, which shows that the players' performance during the match
fluctuated.
Conclusions
The following conclusions were drawn based on the results
of the study.
1. When playing matches at home in the knockout stage, the
players made fewer errors.
2. The number of errors made increased in the last 5 minutes
of the match.
3. In order to provide practical guidelines for players, their
performance in matches played at home and away, as well
as in particular periods of the game in different stages of
the tournament should be analysed.
4. Preparing the players mentally for matches should be part
of the training process in order to minimise the impact
that the venue and particular period of the match has on
the number of errors they make.
5. Team coaches should be able to change the style of the
game in a conscious way and change players when the
team is making an increased number of errors so that the
team's own errors can be eliminated and those committed by the opponent can be taken advantage of.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Sukces w sporcie zależy od wszechstronnego przygotowania technicznego, taktycznego, motorycznego
i psychologicznego. Proces treningowy skupia się na polepszeniu swoich możliwości, jak również wyeliminowaniu błędów własnych. Celem badań była charakterystyka czasowa i ilościowa błędów w piłce ręcznej. Materiał i metody. Materiał stanowił zapis 50 meczów piłki ręcznej mężczyzn EHF Champions League 2012/2013. Badaniami objęto 8 drużyn
rozgrywek. Analizie jednego zespołu poddano 4 mecze fazy pucharowej (2 w domu i 2 na wyjeździe) i 4 fazy grupowej
(2 w domu i 2 na wyjeździe). Błędy definiowano wg przepisów EHF. Wyniki. Wykazano różnicę pomiędzy błędami popełnianymi w meczach w domu i na wyjeździe w fazie pucharowej. W fazie pucharowej najwięcej błędów popełniono w domu pomiędzy 25 a 30 minutą (35), najmniej zaś pomiędzy 30 a 35 minutą (18). W fazie grupowej najwięcej błędów popełniono na wyjeździe pomiędzy 40 a 45 minutą (36), najmniej pomiędzy minutą 10 a 15 (15) w meczach w domu. W fazie
pucharowej 4 drużyny popełniły łącznie 71 błędów w tym zwycięzca cyklu. Najmniej błędów (53) w fazie grupowej popełnił HC Metalurg Skopje Wnioski. Liczba błędów nie wpływa bezpośrednio na zajmowane miejsce w rozgrywkach, jednakże zwycięzca w fazie pucharowej popełnił ich najmniej. Różnice pomiędzy liczbą popełnianych błędów w fazie pucharowej mówi o pozytywnym odczuciu grania we własnej hali. Wsparcie kibiców może być jednym z elementów, dzięki
którym zawodnicy popełniają mniej błędów na tym poziomie rozgrywek. Wzrost liczby błędów w końcówce meczu w fazie pucharowej świadczy o zwiększającym się napięciu fizycznym i psychicznym, z uwagi na możliwość odpadnięcia
z rozgrywek.
Słowa kluczowe: piłka ręczna, błędy, analiza gry

Wstęp
Sport jest nierozerwalnie związany z odbiorcami, jakimi są
kibice. Można zauważyć, iż część kibiców nie jest nastawiona
wyłącznie na odbiór widowiska, ale również na uczestnictwo
w walce poprzez okazywanie wsparcia zawodnikom (doping).
Część autorów zauważa, że owo wsparcie wpływa na pogorszenie wyniku sportowego [1]. Wsparcie społeczne kibiców rozumiane jest w innym wymiarze niż przyjmowane definicje. Sęk
i Cieślak [2] definiują wsparcie społeczne w dwu ujęciach. Ujęcie strukturalne rozumiane jest, (…) jako obiektywne istniejące i
dostępne sieci społeczne, które wyróżniają się od innych sieci
tym, że poprzez fakt istnienia więzi, kontaktów społecznych,
przynależności, pełnią funkcję pomocną wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji [2]. Ujęcie funkcjonalne wsparcia
społecznego według Sęk i Cieślaka [2] to swoisty rodzaj integracji społecznej podejmowanej przez jednego, bądź dwóch uczestników w trudnej, problemowej, stresogennej, lub krytycznej sytuacji. Wsparcie może dotyczyć zwolenników klubu, w którym
gra zawodnik. W przypadku wrogiej i niewspierającej publiczności zawodnik może odczuwać wsparcie od osób ważnych dla
niego (np. współmałżonek, rodzice) [3].
Analiza meczów w grach zespołowych pokazuje, że w końcowej fazie rozgrywek w meczach przed własną publicznością liczba błędów wzrasta [4]. Wyniki eksperymentów pokazują, że w sytuacji wrogiej, krytycznej publiczności, jakość prowadzenia walki sportowej przez zawodnika jest wysoka. W sytuacji silnego wsparcia publiki wykonanie sportowe częściej się
pogarsza [1]. Zawodnicy jednak wskazują, iż większa satysfak-

cja i przekonanie o własnych umiejętnościach jest wyższe podczas meczów przed własną wspierającą publicznością [5, 6].
Wykonanie sportowe przy silnym wsparciu własnej publiczności pogarsza się. Cechuje je zwiększona ostrożność i wolniejsze tempo wykonania. Przyczyną takiego stanu może być strach
przed porażką, który w sytuacji wspierającej publiki osiąga wyższy poziom. Temu poczuciu może towarzyszyć lęk przed wycofaniem wsparcia ze strony kibiców, dezaprobatą i rozczarowaniem [3, 6]. Strach przed wycofaniem kibiców jest jednym z elementów wpływającym na presję u zawodników [6].
Obecność publiczności lub jej brak również ma znaczenie
w sporcie. Postawy wyrażane przez publiczność, cisza, świadomość bycia obserwowanym, większe znaczenie poszczególnych
osób dla sportowca wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa pogorszenia wykonania [7].
Występowanie na dobrze znanym terenie takim jak np. własna hala mogą mieć również pozytywne znaczenie. Dotyczy to
głownie czynników środowiskowych nie zaś kibiców. Nervill
i Holder [8] do tych czynników zaliczają m.in.: znajomość środowiska i obiektu sportowego, sędziowanie na korzyść gospodarzy i wyeliminowanie zmęczenia związanego z podróżowaniem [6]. Publiczność w pewnych przypadkach ogrywa również pozytywną rolę tj. sprzyja wykonaniu zadań związanych
ze zwiększonym wysiłkiem [9]. Fakt ten wpływa więc, na podwyższenie motywacji zawodników do zwiększonego wysiłku
i większego zaangażowania w walkę sportową [9]. Korzyści wynikające z tego wsparcia mogą okazać się niewielkie w sytuacji,
jeżeli zawodnik posiada silną motywację z innych źródeł [6].
Stany psychiczne zawodników również zależą od miejsca roz-
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grywania spotkania [10]. W występach przed własna publicznością zawodnicy wykazują wyższe wyniki w skali wigoru i pewności siebie. Natomiast niższe w skalach napięcia, depresji, złości, zmęczenia, zmieszania, lęku poznawczego i somatycznego
[10].
Nie wszystkie jednak wyniki badań potwierdzają różnice,
w jakości prowadzenia walki sportowej przed sprzyjającą i wrogą publicznością. Badania Epting i Riggs wskazują, że w grach
zespołowych (baseball i koszykówka), jakość gry nie zależy od
wsparcia kibiców. Różnice natomiast występują wśród golfistów
[11].
Jakość prowadzenia walki sportowej w meczach przed własną publicznością i w meczach wyjazdowych jest tematem wielu badań. Opisywane badania dotyczą wielu dyscyplin np. hokeja na lodzie [12], piłki nożnej [13] i rugby [14].
Wielu autorów analizując mecze piłki ręcznej włącza w obserwację błędy techniczne [15, 16, 17]. Część autorów błędy wlicza do efektywności całych drużyn [18]. Analiza błędów może
dawać praktyczne wskazówki do realizacji założeń treningowych i taktyki podczas meczu. Z praktycznego punktu widzenia
również analiza błędów przeciwnika może pomóc w odpowiednim doborze taktyki przed bezpośrednim meczem.
Celem badań była czasowa i ilościowa analiza błędów popełnianych przez zawodników w trakcie meczu piłki ręcznej w zależności od miejsca rozgrywania spotkania i fazy rozgrywek.
Materiał i metody
Materiał badań stanowił zapis 50 meczów piłki ręcznej EHF
Champions League mężczyzn sezonu 2012/2013. Zapis wideo
był zgodny z wytycznymi EHF TV. Badaniami objęto 8 drużyn
występujących w ćwierćfinałach rozgrywek. Badaniami objęto
4 mecze fazy pucharowej (2 w roli gospodarza i 2 w roli gościa)
i 4 mecze fazy grupowej (2 w roli gospodarza i 2 w roli gościa)
każdego zespołu.
Rejestracji poddano błędy techniczne drużyny. Błędy definiowano wg przepisów EHF. Za błąd uznawano sytuację popełnienia błędu, po której drużyna traciła piłkę. Rejestracji poddano błędy: podania, chwytu, kroków, kozłowania, naruszenia
pola bramkowego, faulu ofensywnego, karę wykluczenia, grę
pasywną i faul skutkujący rzutem karnym dla przeciwnika.
Błędy poddano rejestracji w 12 pięciominutowych okresach.
Wyniki badań poddano analizie statystycznej. W wyniku
analizy ustalono proste charakterystyki statystyczne takie jak
suma i średnia. Dla badania różnic wykorzystano nieparametryczny test rang Wilcoxona. Za poziom istotności przyjęto wartość 0,05.

TabelA 1. Błędy a miejsce rozgrywania spotkania piłki ręcznej

DRUŻYNA*
HSV HAMBURG
FC BARCELONA
VIVE TARGI KIELCE
THW KIEL
ATLETICO MADRYT
HG METALURG SKOPJE
MKB VESZPREM
SG FLENSBURG-HANDEWITT
Suma

x

Analiza danych pozwala na stwierdzenie, iż w meczach rozgrywanych przed własną publicznością zawodnicy popełnili
mniej błędów (576), aniżeli w czasie spotkań wyjazdowych
(650). Różnica ta nie jest jednak istotna statystycznie. Zebrane
dane wskazują, że sześć z ośmiu drużyn popełniło mniej błędów grając we własnej hali, aniżeli w hali przeciwnika. Najmniejszą liczbę błędów w meczach „w domu” popełnili zawodnicy HG Metalurga Skopje (60), natomiast najwięcej gracze FC
Barcelony (88). Analizując liczbę błędów podczas spotkań wyjazdowych widać, iż ich najmniejszą liczbę popełnili zawodnicy HG Metalurga Skopje (64), natomiast najwięcej gracze SG
Flensburg-Handewitt (102). Liczba błędów popełnionych przez
triumfatora rozgrywek drużynę HSV Hamburg zbliżona jest do
średniej (tab. 1).

DOM
WYJAZD
SUMA ŚREDNIA SUMA ŚREDNIA
70
88
80
61
78
60
77
62

17,5
22
20
15,25
19,5
15
19,25
15,5
576
72±9,68

78
80
88
83
72
64
83
102

19,5
20
22
20,75
18
16
20,75
25,5
650
81,25±10,47

p

0,14

* – kolejność drużyn odpowiada kolejności miejsc w rozgrywkach.

Poddając analizie dane dotyczące liczby błędów w fazie
pucharowej EHF Ligi Mistrzów 2012/2013 zauważyć można,
że sześć na osiem drużyn popełniło więcej błędów w meczach
na wyjeździe. Suma błędów popełnionych w czasie meczów
w roli gospodarza (300) jest niższa aniżeli w meczach w roli gościa (332). Różnica ta jest istotna statystycznie. Najmniejszą liczbę błędów w tej fazie rozgrywek w meczach przed własną publicznością zanotowano w drużynie HG Metalurga Skopje (32), największą zaś wśród graczy FC Barcelony (46). Analizując mecze
rozgrywane na terenie rywala widać, że najmniejszą liczbę błędów popełniła drużyna HSV Hamburg (35). Ilość błędów popełnionych przez triumfatora rozgrywek jest poniżej średniej zarówno w meczach „w domu”, jak i w meczach wyjazdowych
(tab. 2)
Tabela 2. Błędy popełnione w fazie pucharowej rozgrywek

DRUŻYNA*
HSV HAMBURG
FC BARCELONA
VIVE TARGI KIELCE
THW KIEL
ATLETICO MADRYT
HG METALURG SKOPJE
MKB VESZPREM
SG FLENSBURG-HANDEWITT
Suma

x
Wyniki

31
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Krawczyk: BŁĘDY TECHNICZNE A MIEJSCE ROZGRYWANIA...

DOM
WYJAZD
SUMA ŚREDNIA SUMA ŚREDNIA
36
46
39
34
35
32
44
34

18
23
19,5
17
17,5
16
22
17

300
37,5±4,74

35
46
45
37
36
39
51
43

17,5
23
22,5
18.5
18
19,5
25,5
21,5

p

0,034

332
41,5±5,29

* – kolejność drużyn odpowiada kolejności miejsc w rozgrywkach.

Na podstawie zebranych danych widać, że mniej błędów zostało popełnionych w meczach fazy grupowej przed własną publicznością (276), aniżeli w spotkaniach w roli gościa (318). Różnica ta nie jest jednak istotna statystycznie. W meczach we własnej hali najmniej błędów popełnili gracze THW Kiel (27), najwięcej natomiast zawodnicy Atletico Madryt (43). W meczach rozgrywanych w hali przeciwnika najmniej błędów zarejestrowano
w drużynie HG Metalurg Skopje, zaś najwięcej wśród zawodników SG Flensburg-Handewitt. Zwycięzca rozgrywek drużyna
HSV Hamburg w meczach we własnej hali popełniła 34 błędy, co daje wynik nieco poniżej średniej. Ta sama drużyna w meczach rozgrywanych na parkiecie przeciwników popełniła 43
błędy, co daje wynik powyżej średniej (tab. 3).
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Analizując dane dotyczące błędów popełnianych w fazie pucharowej w różnych okresach meczu widać, że tylko w jednym
okresie wskazano istotną różnicę. W czterech okresach liczba błędów jest taka sama (dom, wyjazd). Szczyt liczby błędów
w pierwszej połowie w meczach w „domu” przypada na minuty
25-30, natomiast w drugiej połowie na minuty 40-45. W meczach w roli gościa największa liczba błędów popełniona została
pomiędzy 20, a 25 minutą, natomiast w drugiej połowie jest to
okres pomiędzy 45 a 50 minutą. Charakterystyczne jest, że mecze przed własną publicznością cechują się większą amplitudą
błędów. Również zauważalna jest tendencja wzrostu liczby popełniania błędów w ostatnich 5 minutach spotkania. W meczach
w roli gościa w okresie od 40 do 45 minuty liczba błędów wzrasta
i utrzymuje wysoki poziom do końca spotkania (ryc. 2).
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W wyniku analizy ryciny 3 stwierdzono, że w 4 z 12 okresów
liczba błędów jest wyższa w meczach we własnej hali, aniżeli
na hali rywala. W jednym okresie w dwóch grupach meczów
(w domu i na wyjeździe) zanotowano taką samą liczbę błędów. W meczach w roli gospodarza najmniejsza liczba błędów
w pierwszej połowie przypada na minuty10-15, zaś największa
na 20-25. W drugiej połowie najmniej błędów przypada na minuty 30-35 i 50-55. Poddając analizie mecze w roli gościa widać,
że w pierwszej połowie najmniej błędów zostało popełnionych
w minutach 15-20, natomiast najwięcej pomiędzy 25 a 30 minutą. W drugiej połowie najmniejsza liczba błędów zawiera się
w przedziale pomiędzy 35 a 40 minutą, zaś najwyższa pomiędzy 45 a 50. Podobnie jak w meczach w fazie grupowej w ostatnich 5 minutach spotkania we własnej hali wzrasta liczba popełnionych błędów. Natomiast przeciwnie niż w fazie pucharowej w meczach w roli gościa w okresie 55-60 minuta liczba błędów spada (ryc. 3).
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Rycina 2. Liczba błędów w meczach fazy pucharowej
z uwzględnieniem okresów meczu

Na podstawie analizy błędów w zależności od czasu trwania
meczu stwierdzono, że w 10 z 12 okresów liczba błędów popełnionych w meczach wyjazdowych jest wyższa. Wyniki pokazują, że w ostatnich 5 minutach spotkania przed własną publicznością liczba błędów wzrasta. W pierwszej połowie okres, w którym popełniano najwięcej błędów w meczach we własnej hali
przypada na minuty 25-30. W meczach w roli gościa szczyt ten
przypada na minuty 20-25. W drugiej połowie najwięcej błędów
w meczach w roli gospodarza popełniano pomiędzy 40 a 45 minutą, natomiast w meczach rozgrywanych w hali przeciwnika,
w minutach 45-50 (ryc. 1).

liczba błędów

0

okres gry

318
39,75±9,72

DOM

WYJAZD

* – p<0,05.

* – kolejność drużyn odpowiada kolejności miejsc w rozgrywkach.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

-15

0,48

DOM

15

276
34,5±6,26

x

21,5
17
21,5
23
18
12,5
16
29,5

-15

43
34
43
46
36
25
32
59

10

17
21
20,5
13,5
21,5
14
16,5
14

0

34
42
41
27
43
28
33
28

0-5

HSV HAMBURG
FC BARCELONA
VIVE TARGI KIELCE
THW KIEL
ATLETICO MADRYT
HG METALURG SKOPJE
MKB VESZPREM
SG FLENSBURG-HANDEWITT
Suma

p

40
35
30
25
20
15
10
5
0
10

DOM
WYJAZD
SUMA ŚREDNIA SUMA ŚREDNIA

DRUŻYNA*

liczba błędów

Tabela 3. Błędy popełnione w grupowej fazie rozgrywek

5-1

Pol. J. Sport Tourism 2015, 22, 25-34

5-1

32

okres gry
Rycina 3. Liczba błędów w fazie grupowej z uwzględnieniem
okresów meczu

Ilustracja danych (ryc. 2 i 3) pokazuje, że liczba popełnianych błędów nie jest wartością stałą, a dynamiczną o sinusoidalnym przebiegu. W przebiegu meczu występują okresy, w których liczba błędów gwałtownie wzrasta (może utrzymywać się
na względnie stałym poziomie) i spada. Bardzo wyraźnie widać
to na rycinie 2 w meczach na własnym parkiecie (minuty 0-25,
20-35, 30-55, 50-60) i na rycinie 3 w meczach w roli gościa (minuty 0-20, 15-40, 35-60). Rycina 1 również ilustruje to zjawisko,
jednakże wynika ono z danych przedstawionych w rycinie 2 i 3.

Krawczyk: BŁĘDY TECHNICZNE A MIEJSCE ROZGRYWANIA...
Dyskusja
Wyniki badań własnych pokazują rozkład błędów poszczególnych drużyn w fazie grupowej i pucharowej. Porównując
liczbę błędów z wynikami innych autorów widać, iż różnią się
one ze sobą. Badane zespoły zanotowały średnio 19,16 błędów na
mecz. W meczach przed własną publicznością średnia wynosi
18, w meczach wyjazdowych 20,31. Paterka [15] mówi,
że w ciągu meczu zawodnicy popełniają 14 błędów. Krawczyk
[16] w swoich badaniach wskazuje, że zawodnicy w trakcie meczu popełniają średnio 16,27 błędów. Różnice wynikać mogą
z poziomu rozgrywek. Rozgrywki EHF Champions League skupiają najlepsze drużyny w Europie. Gra zarówno w defensywie
jak i ofensywie jest trudna ze względu na dobre przygotowanie
techniczne, taktyczne i motoryczne graczy, co powodować może
większą liczbę błędów. Zauważalne jest również, że średnia
liczba błędów w kolejnych badaniach rośnie. Taki stan rzeczy
wiązać można ze zmianami, jakie postępują w piłce ręcznej. Gra
staje się coraz szybsza, zawodnicy coraz lepiej przygotowani
do prowadzenia gry defensywnej. Przeprowadzone badania [15,
16] obejmowały niższy poziom rozgrywek. Współczesne tendencje do szybkiej gry, a co za tym idzie postępujące zmęczenie
wpływać mogą na wykonanie elementów technicznych podczas
gry [19]. Można przypuszczać, że obciążenie psychiczne w rozgrywkach wyższego szczebla jest wyższe, zwłaszcza w meczach
finałowych międzynarodowych pucharów. W wyniku analizy
danych można postawić hipotezę, że obciążenie psychiczne
związane ze współzawodnictwem wpływać może na obniżenie
jakości działań.
Wykazane różnice pomiędzy liczbą błędów popełnianych
w meczach roli gospodarza i gościa w fazie pucharowej nie są
spójne z opiniami innych autorów [1, 3, 4, 5, 7]. Przyczyną tego
stanu rzeczy może być zwiększona motywacja występująca na
tym poziomie rozgrywek. Wyższy poziom motywacji skutkować
może większym zaangażowaniem w grę i dokładnością jej prowadzenia. Każdy z graczy posiada swoistą motywację wewnętrzną, natomiast motywacją zewnętrzną dla zawodników może
być sukces w rozgrywkach, możliwość zaistnienia na arenie
międzynarodowej jak również gratyfikacja pieniężna za osiągnięte rezultaty. Charakterystyka walki sportowej w piłce ręcznej wymaga od graczy dużego zaangażowania energetycznomotorycznego. Obciążenia fizyczne towarzyszące zawodnikom
podczas meczu są na tyle duże, że potrzeba wysokiego poziomu
motywacji pozwalającej na prowadzenie walki sportowej z maksymalnym zaangażowaniem [9]. Wskaźniki psychometryczne rejestrowane podczas meczów przed własną publicznością
świadczą o specyficznym odbiorze meczów w domu [10]. Można przyjąć hipotezę, że owe wskaźniki wpływają na lepsze wykonanie zawodników piłki ręcznej w meczach we własnej hali.
Kerr i Schaik również zwracają uwagę na różnice pomiędzy meczami w roli gospodarza i gościa w obrębie stanu nastroju zawodników [14]. Może to potwierdzać fakt, iż zawodnicy wolą
grać przed własną wpierającą publicznością. Przyczyny różnic,
pomiędzy jakością działań w meczach we własnej hali i w hali
przeciwnika należy również upatrywać w podróży na miejsce
spotkania [13]. Goumas wskazuje, że podróż w drodze na mecz
zwłaszcza w sytuacji przekraczania stref czasowych ma większy
wpływ na zawodników aniżeli wsparcie społeczne kibiców.
Zmęczenie i znudzenie powstające w czasie podróży może wpływać na poziom koncentracji i uwagi, co w rezultacie obniża
jakość gry. Poziom sportowy prezentowany przez przeciwnika również wpływa na liczbę błędów, gdyż w fazie pucharowej spotykają się najmocniejsze drużyny rozgrywek. Przeciwnik
o wysokim poziomie sportowym swoimi działaniami uniemożliwia płynną grę, co powodować może zwiększoną liczbę błędów.
Wyniki badań własnych korespondują również z wynikami innych autorów [20, 21]. Co świadczy o wpływie miejsca rozgrywania spotkania, na jakość gry zawodników gier zespołowych.
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Brak różnic w meczach w fazie grupowej tłumaczyć można
wieloma czynnikami. Przegrana w meczu tej fazy nie zamyka
drogi do gry w kolejnych rundach. W fazie grupowej spotykają
się potencjalnie mocne i słabe drużyny. Powodować to może,
że silniejsze drużyny popełniają mniej błędów w konfrontacji
z mniej silnymi. Można również wysnuć hipotezę o niższej motywacji, gdyż prestiż spotkań jest niższy niż w fazie pucharowej. Niejednokrotnie mecze fazy grupowej przyciągają mniejszą uwagę kibiców i mediów, co nie wytwarza presji i wpływać
może na przebieg walki sportowej.
Analiza popełnianych błędów w poszczególnych okresach
spotkania pokazuje, że w czasie meczu występują okresy nasilonego i obniżonego popełniania błędów. Wiąże się to z wieloma
czynnikami, które na to wpływają np. sytuacja meczowa, taktyka drużyny (atakującej i broniącej), decyzje sędziów, zmęczenie
zawodników. Ilość błędów w ostatnich 5 minutach spotkania
przed własną publicznością zwiększała się. Charakterystyczne
jest także, że w fazie pucharowej w meczach przed własną publicznością liczba błędów wzrasta w końcowych 5 minutach
pierwszej i drugiej połowy. Świadczyć to może o zwiększonym
zmęczeniu wynikającym ze wzmożonego wysiłku [9]. Widać
również, że są okresy w których liczba błędów wzrasta a następnie maleje, co uwidacznia płynność meczu piłki ręcznej, oraz
jakość gry w poszczególnych okresach spotkania.
Wnioski
Na podstawie otrzymanych wyników badań własnych wysunięto następujące wnioski:
1. Gra przed własną publicznością w fazie pucharowej
wiąże się z mniejszym popełnianiem błędów.
2. Liczba błędów w meczach we własnej hali rośnie w
ostatnich 5 minutach spotkania.
3. Należy poddać dalszym szczegółowym analizom, jakość
gry zawodników piłki ręcznej w meczach we własnej hali
i na wyjeździe, jak również w poszczególnych okresach
gry na różnych poziomach rozgrywek celem ich
konfrontacji i wyciągania wniosków do praktyki
sportowej.
4. Należy włączyć do procesu treningowego przygotowanie
psychologiczne do zawodów, celem niwelowania
wpływu miejsca i czasu rozgrywania spotkania na liczbę
błędów popełnianych przez graczy
5. W praktyce trenerskiej należy dokonywać świadomych
zmian stylu gry, dokonywać zmian zawodników, w
okresach nasilonego popełniania błędów, aby
wyeliminować błędy własne, natomiast wykorzystywać
w pełni błędy przeciwnika.
Piśmiennictwo
1. Butler J.L., Baumeister R.F. (1998). The trouble with friendly
faces: Skilled performance with a supportive audience. Journal of Personality and Social Psychology 75, 1213-1230.
2. Sęk H., Cieślak R. (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Wallace H.M., Baumeister R.F., Vohs K.D. (2005). Audience
support and choking under pressure: A home disadvantage?
Journal of Sport Sciences 23, 429-438.
4. Baumeister R.F., Steinhilber A. (1984). Paradoxical effect of
supportive audience on performance under pressure: The
home field disadvantage in sport championship. Journal of
Personality and Social Psychology 47, 85-93.
5. Bray S.R., Jones M.V., Owen S. (2002). The influence of competition location on athletes' psychological status. Journal of
Social Behavior 25, 231-242.

34

Pol. J. Sport Tourism 2015, 22, 25-34

6. Łuszczyńska A. (2012). Psychologia sportu i aktywności fizycznej zagadnienia kliniczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. Baumeister R.F., Showers C.J. (1986). A review of paradoxical
performance effects: Choking under pressure in sport and
mental tests. European Journal of Social Psychology 16, 361383.
8. Nevill A.M., Holder R.L. (1999). Home advantage in sport:
An overview of studies in the advantage of playing at home.
Sports Medicine 28, 221-236.
9. Strauss B. (2002). Social facilitation in motor tasks: a review
of research and theory. Psychology of Sport and Exercise 3,
237-256.
10. Terry P.C., Walrond N., Carron A.V. (1998). The influence of
game location on athletes psychological states. Journal of Science and Medicine in Sport 1(1), 29-37.
11. Epting L.K., Riggs K.N., Knowles J.D., Hanky J.J. (2011).
Cheers vs. jeers: Effect of audience feedback on individual
athletic performance. North American Journal of Psychology
13(2), 299-312.
12. Mc Evan D., Kathleen A., Ginis M., Bray S.R. (2012). “With
the Game on His Stick”: The home (dis)advantage in National
Hockey League shootouts. Psychology of Sport and Exercise
13, 578-581.
13. Goumas C. (2013). Home advantage in Australian soccer. Journal of Science and Medicine in Sport 17(1), 119-123.
14. Kerr J.H., Schaik P. (1995). Effects of game and outcome on
psychological mood states in rugby. Personal and Individual
Differences 19(3), 407-410.
15. Paterka S. (2001). Piłka ręczna. Poznań: AWF.

Krawczyk: BŁĘDY TECHNICZNE A MIEJSCE ROZGRYWANIA...
16. Krawczyk P. (2011). Charakterystyka gry w ataku piłkarzy ręcznych KS AZS AWF Biała Podlaska w sezonie sportowym
2008/2009. Praca magisterska, Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu.
17. Lorger M., Prskalo I., Hraski M. (2013). Analyses of the efficiency game in attack and defense at young female handball
player during the competition. Trakia Journal of Sciences 3,
314-317.
18. Rogulj N., Nazor M., Srhoj V., Bozin D. (2006). Differences between competitively efficient and less efficient junior handball players according to their personality traits. Kinesiology
38(2), 158-163.
19. Royal K.A., Farrow D., Mujika I., Halson S.L., Pyne D., Abernethy B. (2006). The effects of fatigue on decision making
and shooting skill performance in water polo players. Journal
of Sports Sciences 24(8), 807-815.
20. Bray S.R., Widmeyer W.N. (2000). Athletes' perceptions of the
home advantage: An investigation of perceived casual factors.
Journal of Sport Behavior 23(1), 1-10.
21. Campos F.A.D., Stanganelli L.C.R., Campos L.C.B., Pasquarelli B.N., Gomez M.A. (2014). Performance indicators analysis at Brazilian and Italian women's volleyball leagues according to game location, game outcome, and set number.
Perceptual & Motor Skills 118(2), 347-361.
Otrzymano: 27.10.2014
Przyjęto: 09.12.2014

