
  PŘÍLOHY 

 CD – ROM 

 Obsah: Animace jednotlivých obranných standardních situací 

 Analýza jednotlivých obranných standardních situací  



utkání: Španělsko - Švýcarsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 10. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Švýcarsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 39. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího 

družstva 

  



utkání: Španělsko - Švýcarsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 83. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

 

 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Honduras 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 46. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená střelou  



utkání: Španělsko - Honduras 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 84. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená faulem 

útočícího družstva 

 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Honduras 

typ SS: autové vhazování  

čas: 93. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 6 – 4 

směr přihrávky: kolem postranní čáry 

délka přihrávky: dlouhá 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

  



utkání: Španělsko - Chile 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 15. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 9 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Chile 

typ SS: přímý volný kop 

čas: 29. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 7 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Španělsko - Chile 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 30. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Chile  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 35. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 9 - 6 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Španělsko - Chile 

typ SS: kop od branky  

čas: 77. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 – 11 

rozestavení: 4-2-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Portugalsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 8. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva  



utkání: Španělsko - Portugalsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 8. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací bránícího 

družstva 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Portugalsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 52. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče:ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

  



utkání: Španělsko - Paraguay 

typ SS: autové vhazování 

čas: 9. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 – 7 

směr přihrávky: kolem postranní čáry 

délka přihrávky: krátká 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

 

utkání: Španělsko -Paraguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 57. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená faulem 

bránícího družstva 

  



utkání: Španělsko - Paraguay 

typ SS: pokutový kop  

čas: 59. min 

činnost brankáře: správně tipnuté 

výška střely: přízemní 

návaznost řešení: akce zakončená přímým 

chycením míče brankářem 

 

 

 

 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Německo  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 15. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Španělsko - Německo  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 16. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Německo  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 32. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

  



utkání: Španělsko - Německo  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 34. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Německo  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 71. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Španělsko - Německo  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 77. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Nizozemsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 21. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Španělsko - Nizozemsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 37. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Nizozemsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 45. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: nezakončená akce 

  



utkání: Španělsko - Nizozemsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 62. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace míče: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Španělsko - Nizozemsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 96. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko - Dánsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 38. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko - Dánsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 45. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace míče: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací bránícího 

družstva 

  



utkání: Nizozemsko - Dánsko  

typ SS: autové vhazování  

čas: 57. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 8 – 6 

směr přihrávky: přední tyč 

délka přihrávky: dlouhá 

návaznost řešení: akce zakončená přímým 

chycením brankáře 

 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko - Dánsko  

typ SS: autové vhazování  

čas: 90. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 9 – 6 

směr přihrávky: zpětná přihrávka 

délka přihrávky: krátká 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko - Japonsko  

typ SS: přímý volný kop 

čas: 33. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 7 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Japonsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 58. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Nizozemsko – Japonsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 59. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Japonsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 59. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Nizozemsko – Japonsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 70. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Japonsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 70. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

  



utkání: Nizozemsko – Kamerun  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 11. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Kamerun  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 16. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

  



utkání: Nizozemsko – Kamerun  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 39. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená přímým 

chycením brankáře 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Kamerun  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 60. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko - Kamerun 

typ SS: pokutový kop  

čas: 65. min 

činnost brankáře: správně tipnuté 

výška střely: polovysoká 

návaznost řešení: akce zakončená brankou 

 

 

 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Kamerun  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 71. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko – Kamerun  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 80. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 8 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená faulem 

útočícího družstva 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko - Slovensko  

typ SS: přímý volný kop 

čas: 31. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Nizozemsko – Slovensko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 42. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 2 - 2 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

návaznost řešení: nezakončená akce 

 

 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko - Slovensko  

typ SS: autové vhazování  

čas: 45. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 9 – 6 

směr přihrávky: zpětná přihrávka 

délka přihrávky: krátká 

návaznost řešení: akce zakončená faulem 

útočícího družstva 

  



utkání: Nizozemsko – Slovensko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 67. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 2 - 2 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko - Slovensko  

typ SS: pokutový kop  

čas: 94. min 

činnost brankáře: opačně tipnuté 

výška střely: přízemní 

návaznost řešení: akce zakončená brankou 

  



utkání: Nizozemsko – Brazílie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 25. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko - Brazílie  

typ SS: přímý volný kop 

čas: 27. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko – Brazílie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 31. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: nezakončená akce 

 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Brazílie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 44. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: nezakončená akce 

  



utkání: Nizozemsko – Brazílie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 49. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko - Brazílie  

typ SS: autové vhazování  

čas: 65. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 8 – 5 

směr přihrávky: kolem postranní čáry 

délka přihrávky: krátká 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko – Brazílie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 81. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Brazílie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 82. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Nizozemsko – Brazílie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 82. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Brazílie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 85. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená přímým 

chycením brankáře 

  



utkání: Nizozemsko - Uruguay  

typ SS: autové vhazování  

čas: 27. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

směr přihrávky: přední tyč 

délka přihrávky: dlouhá 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 27. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená faulem 

útočícího družstva 

  



utkání: Nizozemsko - Uruguay  

typ SS: autové vhazování  

čas: 37. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 9 - 5 

směr přihrávky: přední tyč 

délka přihrávky: dlouhá 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 51. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená faulem 

útočícího družstva 

  



utkání: Nizozemsko – Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 57. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 89. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

  



utkání: Nizozemsko - Uruguay  

typ SS: přímý volný kop 

čas: 92. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

návaznost řešení: akce zakončená brankou 

 

 

 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko - Španělsko 

typ SS: přímý volný kop 

čas: 5. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko – Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 12. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 48. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko – Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 70. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 77. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko – Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 80. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: nezakončená akce 

 

 

¨ 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 93. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Nizozemsko – Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 98. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Nizozemsko – Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 101. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 8 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: nezakončená akce 

  



utkání: Německo - Austrálie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 3. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Austrálie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 10. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená faulem 

útočícího družstva 

  



utkání: Německo - Austrálie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 28. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Austrálie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 49. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Německo - Austrálie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 49. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená faulem 

útočícího družstva 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Austrálie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 91. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

  



utkání: Německo - Austrálie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 92. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 5 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Srbsko  

typ SS: přímý volný kop 

čas: 15. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 11 - 7 

návaznost řešení: nezakončená akce 

  



utkání: Německo - Srbsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 22. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Srbsko  

typ SS: přímý volný kop 

čas: 33. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 10 - 5 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Německo - Ghana 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 26. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Ghana 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 61. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Německo - Ghana  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 62. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

utkání: Německo - Ghana  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 67. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Německo - Anglie 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 37. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: akce zakončená brankou 

 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Anglie 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 40. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 9 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: nezakončená akce 

  



utkání: Německo - Anglie 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 70. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 9 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

 

 

 

 

utkání: Německo - Anglie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 81. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

  



utkání: Německo - Anglie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 88. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Anglie  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 89. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená přímým 

chycením brankáře 

  



utkání: Německo - Argentina  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 18. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: nezakončená akce 

 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Argentina  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 40. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 9 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následnou standardní situací útočícího 

družstva 

  



utkání: Německo - Argentina  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 41. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Argentina  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 54. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

  



utkání: Německo - Argentina  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 64. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

utkání: Německo - Španělsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 13. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Německo - Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 22. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným přechodem do protiútoku 

 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Španělsko 

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 45. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

  



utkání: Německo - Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 73. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená brankou 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 89. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

návaznost řešení: nezakončená akce 

  



utkání: Německo - Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 90. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 2 - 2 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

návaznost řešení: nezakončená akce 

 

 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Španělsko  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 91. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 7 - 5 

vzdálenost kopu: rozehrání na krátko 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

návaznost řešení: nezakončená akce 

  



utkání: Německo - Uruguay  

typ SS: autové vhazování  

čas: 25. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 8 - 6 

směr přihrávky: střed hřiště 

délka přihrávky: krátká 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 26. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 8 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

  



utkání: Německo - Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 34. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 6 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

 

 

 

 

utkání: Německo - Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 45. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 10 - 6 

vzdálenost kopu: střed 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: nezakončená akce 

  



utkání: Německo - Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 49. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným faulem útočícího družstva 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 53. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: přední 

strana z pohledu brankáře: vpravo 

rotace: dovnitř 

návaznost řešení: odvrácení míče 

s následným získáním útočícího družstva 

  



utkání: Německo - Uruguay  

typ SS: obranný rohový kop 

čas: 68. min 

způsob obrany: ZON 

počet hráčů: 11 - 7 

vzdálenost kopu: zadní 

strana z pohledu brankáře: vlevo 

rotace: ven 

návaznost řešení: akce zakončená střelou 

 

 

 

 

 

utkání: Německo - Uruguay  

typ SS: přímý volný kop 

čas: 93. min 

způsob obrany: KOM 

počet hráčů: 9 - 7 

návaznost řešení: standardní situace 

bránícího družstva; konec utkání 

 


