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Kampanalyse Barcelona – Manchester United 28.5.2011 (3-1). Carlsen, K.H.
Metode
Direkte analyse av to spillere, Iniesta og Messia, i Champion League finalen 2011. Iniesta ble
observert i 1.omgang og Messi i 2.omgang. I tillegg ble antall balltap på egen banehalvdel
registrert for begge lag i hele kampen. Til slutt ble pasningssikkerhet som oppgitt på skjermen
registrert.
Antall berøringer for hver ballinvolvering i en omgang
Antall berøringer
1
2
3
4
5
6>
Sum ballinnvoveringer
Gjennomsnitt
-

Iniesta
14
26
18
3
1
3
65
2,4

Messi
9
12
9
7
1
6
44
3

Iniesta brukte aldri mer enn 6 berøringer.
Messi brukte på det meste 9 berøringer.
Iniesta brukte en eller to berøringer i 62 % av alle involveringene, og 1, 2 og 3
berøringer i 89 % av alle sine involveringer.
Messi brukte en eller to berøringer i 48 % av alle involveringene, og 1, 2 og 3
berøringer i 68 % av alle sine involveringer.

Dribling i en omgang
-

Iniesta utfordret ledd (pådrag) to ganger, mot fire for Messi.
Iniesta driblet for å skape gjennombrudd en gang, mot syv for Messi.
Iniesta brukte dribling for å ta av press to ganger, mot en for Messi.
Begge hadde et brudd mot som følge av dribling.
Ingen prøvde å drible seg ut av bruddet rett etter ballvinning eller mot eget mål i løpet
den omgangen de ble observert.

Balltap på egen banehalvdel for begge lag
Manchester United hadde totalt sett fire balltap på egen banehalvdel i løpet av kampen, mot ni
for Barcelona. Målet til Manchester United kom på et balltap til Barcelona etter eget innkast
på egen banehalvdel.
Andre funn oppgitt på skjermen
Xavi hadde 95 % pasningssikkerhet, og de beste spillere på Manchester United hadde nært
opp mot 80 % pasningssikkerhet. Barcelona hadde 63 % ballbesittelse.

