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 Pravdepodobnosť streľby gólu 
Shooting likelihood of a goal 

 
Jozef Chajdiak 

Abstrakt : Víťazstvom v časti loptových alebo iných hier sa stáva strelenie gólu. V článku sa 
modeluje situácia, v ktorej je takéto ponímanie hry. Máme po 6 hráčov na oboch stranách. 
Úlohou je streliť gól. 
Abstract:  Victoryin the districtof ballorother gamesbecomesgoalscoring. This papermodels 
thesituation in whichsuch aperceptiongame. Afterwe havesixplayerson each side. The taskis 
to score agoal.  
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1. Úvodná situácia - prerušenie hry  
 

Máme  po šesť hráčov. Situácia je rozostaviť mužstvo tak, aby po víťaznom 
pokračovaní hry sme dali gól.  

 

 
 

Obr. 1 Základné rozostavenie hráčov 



JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY  /international scientific journal/      ISSN 2336-2561 

ČASOPIS ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI  /mezinárodní vědecký časopis/ 

 

 

Číslo 2/2013,  Roč.1. Strana 2 

 

 

 
 
Rozostavenie brankárov : Db  Hb 
 
Rozostavenie obráncov:  Do1   Ho1 
     Do2  Ho2 

 

Rozostavenie útočníkov:  Du1   Hu1 

     Du2   Hu2 

     Du3   Hu3 

 

2. Rozostavenie hráčov   
Rozostavenie hráčov v poli je nasledujúce.   

Stredný útočník Du2 domácich a stredný útočník Hu2 hosti sú v strednom pásme 
pripravený na buly.  

 

Brankári oboch tímov sú pripravení zasiahnuť v prípade ohrozenie ich brány. Stupeň 
ohrozenia je v odbornom posúdení na úrovni likvidácie strely na bránu priamo z buly, t.j. 
všetky strely na bránu budú s pravdepodobnosťou v limite rovnej 1.  

Predpokladajme, že útočník Du2 buly vyhrá a puk sa presunie na domáceho útočníka 
Du3  s pravdepodobnosťou Pr(A2). 

 

Súčasne po vyhraní buly stredný útočník domácich Du2 vyráža popri mantinely 
dopredu a krajný útočník domácich  Du3 čaká na spracovanie pukua následne jeho odoslanie 
do útočného pásma. Puk sa presunie do oblasti presunu útočníka Du3 a zároveň aj oblasti 
presunu   puku s pravdepodobnosťou Pr(A3). 

Domáci útočník Du2 vystrelí a prekoná brankára hosti s pravdepodobnosťou Pr(A4). 

 Úlohou je vypočítať pravdepodobnosť strelenia gólu za uvedených podmienok: 

 

Pr(gól) = Pr(A2)*Pr(A3)*Pr(A4)                                 (1) 

 

3. Výpočet 
Nech pravdepodobnosť, že stredný útočník domácich vyhrá a presunie puk pravému 

útočníkovi je 0,850. 

 

Nech pravdepodobnosť spracovania puku útočníkom Du3 a jeho odoslanie  do oblasti 
spracovania útočníkom Du2  je 0,650. 

 

Nech pravdepodobnosť spracovania útočníkom Du2 a prekonanie brankára hosti je 
0,558. 
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Potom pravdepodobnosť docielenia gólu  z takejto akcie je 

 

Pr(gól) = Pr(A2) * Pr(A3) * Pr(A4) =                                          (2)                            

                           = 0.850  *  0,650  *  0.558 =  0,308295 

 

Pravdepodobnosť takejto situácie je 0.3 (čo je podstatne presnejší výsledok, než výsledok 
odhadovaný na šesť desatinných miest). 
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