Ory Philippe (2009): Collective collaborations
Filozofija prehodnega napada – sloni na široki in razporeditvi in nenehnem prilagajanju igralcev igralcev brez žoge
igralcu z žogo (spacing)

Po prenosu žoge, igra 2 s prvim
centrom 4. Vtekanje 1.

Če 4 ne dobi žoge. Odkrivanje 3 ob
blokadi 5 in vtekanje 5 pod koš.

Podaja centru 4, ctekanje drugega centra
5, odkrivanje 3 na stran žoge navzgor,
odkrivanje 2 na mesto zgornjega centra.

Obrat centra 4 navzven, da ima boljši
pregled.

Ali obratno: vtekanje 3 ob blokadi pod
koš in odkrivanje 5 iz blokade.

Če sprejme žogo 3, zavodi v levo in
poda žogo 1, ko se ta odkrije.
Prodori

Branilec 1 si ustvari prostor za met,
prodor ali podajo.

Podaja centru5.

Prodor 1 ob čelni črti in iskanje novih
položajev.
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Blokada k žogi

Prodor 1 v sredino in iskanje novih
položajev.

Vodenje 1 navzgor, odkrivanje 5 na
mesto zgornjega centra, vtekanje 2 ob
blokadi 4 pod koš.
Križanje z vročitvijo 4-3

Blokada 5 k žogi za 1, odkrivanje 2 in 4
navzgor in 3 v nasprotni kot.

Nadaljevanja takoj po blokadi.

Ko sprejme žogo 4, se 3 odkrije proti
njemu, podajalec 1 pa ga nadomesti.

Prodor 3 po vročitvi žoge 4.

Vodenje 3 v levo, če prodor ni mogoč.
Odkrivanje 1 navzgor ob blokadi 5,
odkrivanje 4 na mesto zgornjega
centra.

Podaja 3 noter do 5 ali ven do 1.

Blokada 4 k žogi, vtekanje 4 iz blokade.
Odkrivanje 2 navzgor, premeščanje
centra 5 na drugo stran.
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Igra v trikotniku

Ali, podaja igralcu 2, vtekanje 3 ob
blokadi 5, ter odkrivanje 5 iz blokade.

Odkrivanje 3 ob blokadi 4 v kot in igra
v trikotniku.

Križanje z vročitvijo 5-1

Ali, podaja blokerju 5, križanje z
vročitvijo med 5 in 1. Odkrivanje 3 v
kot.

Hkrati z vročitvijo, vtekanje 2 ob
blokadi 4, ki se odkrije iz blokade.
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