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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Η ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ  
ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ 4-2-3-1 

 
Όταν η ΡΜ είχε να αντιμετωπίσει ομάδα που χρησιμοποιούσε τον σχηματισμό 

4-2-3-1, υπήρχε ισαριθμία στη μεσαία γραμμή. Οι αμυντικοί μέσοι Alonso και 
Khedira εφάρμοζαν άμυνα χώρου. Ωστόσο όταν οι πλάγιοι επιθετικοί Ronaldo και 
Di Maria είχαν θέσεις μεταξύ του προσωπικού τους αντιπάλου και της εστίας, οι 
δυο αμυντικοί μέσοι μαζί με τον Ozil μπορούσαν να επικεντρωθούν περισσότερο 
στους προσωπικούς τους αντιπάλους και να τους επιτηρούν από κοντά. Αυτή η 
τακτική κατάσταση επέτρεπε στη Ρεάλ να δημιουργεί αριθμητική υπεροχή κοντά 
στην μπάλα και ιδιαίτερα κοντά στις πλάγιες γραμμές.  

Αντίθετα όταν ο Ronaldo και ο Di Maria είχαν ενδιάμεσες τοποθετήσεις, οι μέ-
σοι έπαιρναν επίσης ενδιάμεσες θέσεις, ώστε να μπορούν να ελέγχουν εκτός από 
τον προσωπικό τους αντίπαλο και τον αντίπαλο πλάγιο αμυντικό. Σε αυτή τη δεύ-
τερη περίπτωση οι αμυντικοί μέσοι ήταν περισσότερο προσανατολισμένοι στην 
εφαρμογή άμυνας χώρου παρά στο μαρκάρισμα του ποδοσφαιριστή μέσα σ’ 
αυτόν. 

Ωστόσο υπήρχαν καταστάσεις που οι αμυντικοί μέσοι έπρεπε να ακολουθούν 
τους αντιπάλους τους ή να τους μαρκάρουν από κοντά. Αυτό κυρίως συνέβαινε 
σε περιπτώσεις εφαρμογής pressing, κατά τις οποίες οι αντίπαλοι μέσοι ήταν το-
ποθετημένοι ή κινούνταν σε θέσεις κοντά στο χώρο που παίζονταν η μπάλα, για 
να παράσχουν επιλογές μεταβίβασης στον κάτοχο της μπάλας.  
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Στο διάγραμμα 10.0, οι πλάγιοι επιθετικοί έχουν θέση ανάμεσα στον αντίπαλο 

και την εστία και οι μέσοι είναι κοντά στους προσωπικούς τους αντιπάλους. 

Δημιουργήθηκε με SoccerTutor.com Tactics 
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Καθώς η μπάλα μεταβιβάζεται στον Νο.4, υπάρχει μια μετατόπιση των πο-

δοσφαιριστών της ΡΜ προς την αριστερή πλευρά. Ο Alonso ακολουθεί τον προ-
σωπικό του αντίπαλο Νο.10, καθώς ο τελευταίος επιδιώκει να πάρει θέση κοντά 
στο χώρο της μπάλας, που του επιτρέπει να αποτελεί πιθανό αποδέκτη μιας πά-
σας. Ο Marcelo και ο Ramos μαρκάρουν επίσης από κοντά τους προσωπικούς 
τους αντιπάλους.  

Δημιουργήθηκε με SoccerTutor.com Tactics 
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Μετά από δύο διαδοχικές πάσες, η μπάλα καταλήγει στην κατοχή του Νο.7. Ο 

Marcelo ασκεί άμεσα πίεση πάνω στην μπάλα. Ο Alonso κινείται για να διπλο-
μαρκάρει τον Νο.7 και αφήνει τον Νο.10 υπό την επιτήρηση του Ozil. Ο Ronaldo 
οπισθοχωρεί για να τριπλομαρκάρει τον Νο.7. Ο Ramos μαρκάρει στενά τον No.9, 
ενώ ο Pepe κινείται μερικά μέτρα πίσω για να παρέχει κάλυψη στον Marcelo, κα-
θώς ο Ramos δεν είναι σε θέση να το κάνει. Ο Arbeloa μετατοπίζεται για να παρέ-
χει ισορροπία στην αμυντική γραμμή και ο Khedira στην μεσαία. 

Δημιουργήθηκε με SoccerTutor.com Tactics 
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Στο διάγραμμα 10.3 οι ποδοσφαιριστές της ΡΜ έχουν τις ίδιες τοποθετήσεις 

με την προηγούμενη κατάσταση. Ωστόσο η επιθετική προσπάθεια της αντίπαλης 
ομάδας, εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο. Οι δύο πλάγιοι επιθετικοί έχουν θέ-
σεις ανάμεσα στον αντίπαλο και την εστία και οι μέσοι είναι κοντά στους αντιπά-
λους τους σε μια ισορροπημένη κατάσταση για την ΡΜ.  

Δημιουργήθηκε με SoccerTutor.com Tactics 
  

 


