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Breaking 



El Classico 

• Az El Clásico egy labdarúgó-mérkőzés Spanyolország két 
legsikeresebb labdarúgóklubja, az FC Barcelona és a Real 
Madrid CF között.  

• Az első mérkőzést 1929-ben rendezték, azóta eddig 
összesen 218 összecsapást rendeztek, amelyből 164 volt 
spanyol bajnoki-mérkőzés. 

• A két csapat közül a Real Madridnak 87 győzelme van, a 
Barcelonának 86.  

• New Yorkban a Times Square-en például óriáskivetítőn 
figyelhetik a két csapat összecsapását az érdeklődők. 

• Itthon  2012-es rangadót 800.000-en nézték (Fradi-Újpest-
et 212.000-en!) – 31%-os share 

 



Magyar blogok is vannak 



Felkérés eredménye 



Adatforrás – http://www.whoscored.com/ 



A meccs előzménye 

• 2008-ban új edzője lett a Barcelona-nak. 4 év alatt egy új 
aranykorszak kezdődött a klub életében 

• Az ősi riválisnak (Real Madrid)  lépnie kellett. Megszerezte 
a világ egyik legsikeresebb (sokak szerint legjobb edzőjét) 
–  Jose Mourinhot  2010-ben 

• Az első Pep-Jose összecsapáson 5-0-ra győzőtt a 
Barcelona 2010 őszén 

• 2012 április 12-ig szinte minden párharcot a Barcelona 
nyert meg – sokan a portugál edző menesztését követelték 

• A bajnokságban a Real Madrid a Barcelona előtt már 
vezetett 10 ponttal is, de ez a meccs előtt lecsökkent 4 
pontra. Ha nyer a Barcelona újra nyílt a bajnokság. 



A cikk alapgondolata – mindig az nyer, amelyik 

csapat rákényszeríti akaratát a másikra 

Módszertan:  

• Megvizsgáljuk a Barcelona és Real Madrid összes 
meccsének fontosabb mutatóit 

• Ugyanezeket a mutatókat megvizsgáljuk csak az El 
Classico meccskre 

• Hipotézis: az a csapat nyeri a rangadókat, 
amelyiknek a mutatói legkevésbé térnek el az átlag 
mutatóitól (azaz amelyik csapat a nagy ellenféllel 
szemben is tudja játszani a saját játékát) 



A két csapat átlagos mutató alig különböznek 

egymástól 

Összes bajnoki Barcelona Real Madrid

Average Possession 70% 60%

Hány percet volt náluk a labda 63,0 54,0

Hány percet volt ez ellenfélnél a labda 27,0 36,0

Average Pass Success % 89% 85%

Kapott lövés 7 10

Lövésblokkolás 2 2

Szerelés 20 22

Szerelés (rel) 1,4 1,6

Szabálytalanság 16 15

Lövés 17 20

Kapuratartó lövés 8 8

Sikeres csel 13 9

Elszenvedett szabálytalanság 16 15

Les 3 4

Lőt gól 96 107

Kapott gól 24 29



Barcelona legfontosabb mutatói nem romlottak a 

Real ellen ... 
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... de azért nem voltak ezek sétagaloppok! 
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Real mutatói jelentősen visszaestek a Barcelona 

ellen ... 
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... a mutatók alapján a Realt védekezésre 

kényszerítette a Barcelona 
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Idézet 

Összegezve: „miért nem győz(het) a Real? A poszt elején 

felvetett kérdésre a statisztika (is) képes lett számunkra 

érdemi választ adni. Ezeken a meccseken többnyire a 

Barça akarata érvényesül, mert a Barça az a csapat, 

amelynek mutatói kevésbé változnak. Az is jól látszik, 

hogy a labdabirtoklási fölényért többet kell tennünk, mint 

általában (ezt mutatja a több elszenvedett 

szabálytalanság), és bizony a stressz a mi oldalunkon is 

kimutatható (rosszabb gólhelyzet kihasználás). De mindez 

semmi ahhoz képest, amivel a Real szembesülni 

kénytelen ....”. 



Eredmény 

2-1 

Real javára 



Ezek szerint megváltoztak a statisztikák? 

Nem minden a statisztika: 

statisztikai mutatók nem 

változtak, de mégis teljesen 

más mérkőzést láthattunk 



Milyen tanulságokat vonhatunk le mi 

adatbányászok 

1. Sok jó ötletünk van egy az elemzések elején – néha 

egy-két ötletbe szerelmesek leszünk 

2. Ha az új adatok cáfolják a hipotézisünket, akkor 

engedd el az ötletedet! 

3. Sok olyan faktor van az üzleti életben, ami nincs 

meg az adatok mögött. („Real mentálisan erős 

volt”). Ezeket a háttér információkat szerezzük be 

üzleti szakértőktől – kevesebb „butaságot” fogunk 

mondani 

4. Mindentől függetlenül természetesen a Barcelona a 

jobb csapat 



Kérdések? 


