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Summary 

 

Introduction: The analysis of football matches provides many interesting observations 

considering the effectiveness of actions with a ball, in which the ability to play 1x1 is of a 

great importance. The purpose of the study is to demonstrate the effectiveness of the 1x1 play 

in offensive and defensive actions among women's victorious and defeated teams in the 2007 

Women’s World Cup.  

Method: The research material involved an analysis of 15 matches that were played during 

the tournament. To acquire the necessary data, the previously recorded matches on DVDs 

from the television broadcast were analysed. In order to observe differences in victorious and 

defeated teams 2448 one-on-one duels were analysed.  

Results: The studies have shown a greater effectiveness in the winning teams as far as  the 

1x1 play is concerned, as they performed better in attack (56.1%), when compared the 

defeated teams with their 41.0%. The winning teams also showed better performance in 1x1 

defence - 59%, whereas for the defeated ones it amounted to 43.7%. It should be noted that 

the victorious teams have achieved higher effectiveness rates of 1x1 play in each of the three 

areas of the pitch: defensive, middle, offensive. The analysis of the 1x1 head-to-head play in 

attack also showed higher scores in the winning teams - 56.9%, than the defeated - 33.1%. 

However, there were no differences in the 1x1 head-to-head play in defence. 

Conclusions: The studies have shown that the ability to play 1x1 with foot and head 

constitutes the core of the final result of the match.   
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Különbségek az egy az egy elleni párharcokban a győztes és legyőzött csapatok között  

a Női Világbajnokságban 

 

 

Összefoglalás 

 

Bevezetés: A labdarúgó meccsek analízise során sok érdekes megfigyelést vonhatunk le a 

labdakezelés hatékonyságáról, ahol az egy az egy elleni játéknak nagy jelentősége van. A 

kutatás célja, hogy demonstrálja az egy az egy elleni játék hatékonyságát offenzív és defenzív 

akciókban a győztes és legyőzött női csapatok között a 2007-es Női Világbajnokságban.  

Módszer: A kutatási anyag 15 mérkőzés analízisét foglalta magába, amiket a torna során 

játszottak le. A szükséges információ megszerzéséhez az előzőleg a TV adásból DVD-re 

felvett meccsek kerültek elemzésre. Hogy a győztes és legyőzött csapatok közti 

különbségeket megfigyeljük 2448 egy az egy elleni párharc került vizsgálatra.  

Eredmények: A kutatás kimutatta, hogy a győztes csapatok hatásosabbak volt az egy az egy 

elleni párharcban, hiszen jobban teljesítettek támadásnál (56,1%), mint a legyőzött csapatok 

(41,0%). A győztes csapatok védekezés terén is jobban teljesítettek egy az egy ellen – 59, míg 

a legyőzött csapatok 43,7%-ot értek el. Feljegyzésre kerül, hogy a győztes csapatok magasabb 

hatékonysági rátát értek el egy az egy elleni párharcban mindhárom pályaterületen: hátul, 

középpályán, elöl. Az egy az egy elleni, fejeléses helyzetekben támadásnál a győztes csapatok 

szintén jobb teljesítményt nyújtottak – 56,9%, mint a legyőzöttek – 33,1%. Azonban a 

védelemben nem volt különbség az egy az egy elleni fejelés hatékonyságában. 

Következtetések: A kutatások kimutatták, hogy az egy az egy elleni lábbal vagy fejjel való 

labdakezelés képessége meghatározó alkotóeleme a meccs végeredményének.  

 

Kulcsszavak: női labdarúgás, játék analízis, egy az egy elleni játék 
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