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Αβστραχτ

Ωε εµπιριχαλλψ ινϖεστιγατε ιφ τουρναµεντσ βετωεεν ηετερογενεουσ
χοντεσταντσ αρε λεσσ ιντενσε. Το τεστ ουρ ηψποτηεσεσ ωε υσε προφεσσιοναλ
σπορτσ δατα φροµ τηε ΤΟΨΟΤΑ Ηανδβαλλ−Βυνδεσλιγα, τηε µαϕορ ηανδ−
βαλλ λεαγυε ιν Γερµανψ. Υσινγ ειτηερ δι⁄ερενχεσ ιν βεττινγ οδδσ ορ
ρανκινγσ το µεασυρε αβιλιτψ δι⁄ερενχεσ, ουρ ρεσυλτσ συππορτ στανδαρδ
τουρναµεντ τηεορψ ασ ωε �νδ α ηιγηλψ σιγνι�χαντ νεγατιϖε ιµπαχτ οφ
τηε µατχηυπ�σ ηετερογενειτψ ον ϕοιντ τεαµ ε⁄ορτσ. Ηοωεϖερ, φυρτηερ
αναλψσισ σηοωσ τηατ τηισ οϖεραλλ δεχρεασε ιν ε⁄ορτσ ισ αλµοστ εντιρελψ
δριϖεν βψ τηε ρεαχτιον οφ τηε εξ−αντε φαϖοριτε τεαµ.

Κεψωορδσ: τουρναµεντ, ηετερογενειτψ, ινχεντιϖεσ, σπορτσ εχονοµιχσ
ϑΕΛ Χλασσι�χατιον: ϑ24, ϑ33, ϑ41, Μ52
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13τη Χολλοθυιυµ ον Περσοννελ Εχονοµιχσ ιν Τριερ, παρτιχυλαρλψ Βερνδ Φριχκ, φορ ηελπ−
φυλ χοµµεντσ. Πετρα Νιεκεν γρατεφυλλψ αχκνοωλεδγεσ �νανχιαλ συππορτ οφ τηε ∆ευτσχηε
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1 Ιντροδυχτιον

Τουρναµεντσ, ωηερε αγεντσ �γητ φορ α λιµιτεδ σετ οφ γιϖεν πριζεσ, αρε οµ−

νιπρεσεντ ιν δαψ−το−δαψ σιτυατιονσ. Ονε χαν φορ εξαµπλε οβσερϖε προµο−

τιον τουρναµεντσ ορ χοµπετιτιον φορ βονυσ ποολσ ωιτηιν οργανιζατιονσ (Βακερ

ετ αλ. (1994), Ροσεν (1986), Ραϕαν ανδ Ρειχηελστειν (2006)) ορ τουρναµεντσ

χονχερνινγ µαρκετ σηαρεσ ανδ λιτιγατιον χοντεστσ βετωεεν τηεµ (σεε φορ εξ−

αµπλε Ταψλορ (2003), Ωρνερψδ (2000)). Ωε χαν αλσο µοδελ βεαυτψ χοντεστσ,

σινγινγ χοντεστσ ανδ σπορτσ χοµπετιτιονσ ασ τουρναµεντσ (Αµεγασηιε (2009),

Σζψµανσκι (2003)). Φορ αν οϖερϖιεω αβουτ τουρναµεντσ ανδ χοντεστσ σεε φορ

εξαµπλε Κονραδ (2009).

Ασ Λαζεαρ ανδ Ροσεν (1981) ηαϖε σηοων ιν τηειρ σεµιναλ αρτιχλε, ρανκ−

ορδερ τουρναµεντσ χαν −υνδερ χερταιν χονδιτιονσ− βε τηε οπτιµαλ δεσιγν το

ινδυχε �ρστ βεστ ε⁄ορτ λεϖελσ ιφ ονλψ ορδιναλ ινφορµατιον ισ αϖαιλαβλε ατ ρεασον−

αβλε χοστσ. Ηοωεϖερ, τηεορψ πρεδιχτσ τηατ ινχεντιϖεσ αρε λοωερ ιν τουρναµεντσ

βετωεεν ηετερογενεουσ χοντεσταντσ τηαν ιν τουρναµεντσ βετωεεν ηοµογε−

νεουσ ονεσ. Ιν ηετερογενεουσ τουρναµεντσ, τηε υνδερδογ ωιλλ σηψ αωαψ φροµ

χοµπετιτιον ασ ηισ χηανχεσ οφ ωιννινγ αρε χοµπαραβλψ λοω. Τηε οππονεντ

ωιλλ αντιχιπατε τηισ ρεδυχτιον οφ χοστλψ ε⁄ορτ ανδ δεχιδε το ηολδ βαχκ ηισ ε⁄ορτ

ασ ωελλ. Ασ α ρεσυλτ οϖεραλλ περφορµανχε δεχρεασεσ. Τηισ ε⁄εχτ ισ οφτεν χαλλεδ

τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ. Σινχε ιν πραχτιχε χοντεσταντσ αρε σελδοµ χοµ−

πλετελψ ηοµογενεουσ, τηισ πρεδιχτιον χαλλσ τηε φρεθυεντ υσε ανδ ε⁄εχτιϖενεσσ

οφ τουρναµεντ σχηεµεσ ιν �ρµσ ανδ οργανιζατιονσ ιντο θυεστιον. Ωηιλε τηε

λογιχ ανδ ε⁄εχτσ οφ ηετερογενεουσ τουρναµεντσ ηαϖε βεεν στυδιεδ ιντενσελψ

ιν τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε (σεε αµονγ οτηερσ Κρκελ ανδ Σλιωκα (2004)),

ονλψ ρεχεντλψ α γροωινγ βοδψ οφ παπερσ τεστ τηε τηεορετιχαλ πρεδιχτιονσ ωιτη

νον−εξπεριµενταλ �ελδ δατα φροµ σπορτσ χοντεστσ (φορ ινστανχε Φριχκ ετ αλ.

(2008), Βαχη ετ αλ. (2009)).1

Τηε χοντριβυτιον οφ τηισ παπερ το τηε εξιστινγ λιτερατυρε ισ τωοφολδ. Φιρστ,

1Φορ εξπεριµενταλ εϖιδενχε σεε Σχηοττερ ανδ Ωειγελτ (1992) ορ Ηαρβρινγ ετ αλ. (2007).
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ωε αναλψζε τηε ιµπαχτ οφ ηετερογενεουσ τουρναµεντσ ον τηε προϖισιον οφ

τεαµ ε⁄ορτσ ιν τηε ΤΟΨΟΤΑ Ηανδβαλλ−Βυνδεσλιγα. Ωε αρε τηε �ρστ το τεστ

τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ ωιτη δατα φροµ ηανδβαλλ. Ασ ωε ωιλλ σηοω,

τηε στρυχτυρε οφ τηε γαµε προϖιδεσ α γοοδ σεττινγ το τεστ τηισ ηψποτηεσισ.

Ωε ηαϖε χολλεχτεδ δατα οφ τωο σεασονσ χονταινινγ ινφορµατιον ον γοαλσ ανδ

φουλσ ασ ωελλ ασ ρανκσ ανδ οδδσ φροµ σπορτσ βεττινγ. Βεττινγ οδδσ προϖιδε

αν εξχελλεντ µεασυρε οφ τηε τεαµ�σ χυρρεντ αβιλιτψ ασ τηεψ χονταιν αλλ αϖαιλ−

αβλε ινφορµατιον συχη ασ ρανκσ, ινϕυριεσ ορ τρανσφερσ ριγητ βεφορε εαχη γαµε.

Ωε υσε τηε νυµβερ οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ το αππροξιµατε τηε ιντενσιτψ οφ

τηε γαµε. Ουρ ρεσυλτσ χον�ρµ τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ ανδ σηοω τηατ

τουρναµεντσ βετωεεν ηετερογενεουσ χοντεσταντσ αρε σιγνι�χαντλψ λεσσ ιντενσε.

Τηε ρεσυλτ ισ ροβυστ το δι⁄ερεντ µεασυρεσ οφ ηετερογενειτψ. Φυρτηερ αναλψσισ

ρεϖεαλσ τηατ τηε οϖεραλλ δεχρεασε ιν ε⁄ορτ ισ αλµοστ εντιρελψ δριϖεν βψ τηε ρε−

αχτιον οφ τηε φαϖοριτε τεαµ το τηε ασψµµετρψ οφ τηε µατχη υπ. Σεχονδλψ, ωε

προϖιδε α διρεχτ τεστ ιφ ουρ προξψ φορ τεαµ ε⁄ορτ ισ α συιταβλε µεασυρε φορ ουρ

αναλψσισ. Ινδεεδ, ωε �νδ τηατ τηε νυµβερ οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ ποσιτιϖελψ

α⁄εχτσ τηε ωιννινγ προβαβιλιτψ οφ τηε χορρεσπονδινγ τεαµ.

Σινχε µεασυρεσ ον ωορκερσ� αβιλιτιεσ ασ ωελλ ασ ε⁄ορτ ορ περφορµανχε διφ−

φερενχεσ ωουλδ ηαϖε το βε οβταινεδ ιν ονε δατασετ, νον−εξπεριµενταλ �ελδ

εϖιδενχε ον τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ ισ θυιτε σχαρχε. Στυδψινγ προφεσ−

σιοναλ σπορτσ δατα µαψ ηελπ το �λλ τηισ γαπ ασ σπορτσ χοντεστσ οφτεν ρεσεµβλε

ϖερψ στανδαρδιζεδ τουρναµεντ σεττινγσ βετωεεν τωο παρτιεσ οφ ωηιχη αβιλιτψ

ανδ περφορµανχε προξιεσ µαψ βε δεριϖεδ φροµ γαµε στατιστιχσ. Ηοωεϖερ, τηε

στυδιεσ ωηιχη τεστεδ τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ ωιτη σπορτσ δατα δο νοτ

προϖιδε υναµβιγυουσ εϖιδενχε ιν φαϖορ οφ ιτ. Αµονγ τηε �ρστ στυδιεσ, Εηρεν−

βεργ ανδ Βογναννο (1990) αναλψζε ΠΓΑ γολφ τουρναµεντσ ανδ χαννοτ χλεαρλψ

χον�ρµ τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ. Τηεψ σηοω τηατ τηε στρονγερ τηε οπ−

πονεντ, τηε ωεακερ τηε περφορµανχε οφ α πλαψερ. Ωηιλε τηισ ισ ιν λινε ωιτη

τηεορψ φορ παρτιχιπαντσ περφορµινγ βελοω αϖεραγε, ιτ ϖιολατεσ τηεορψ φορ παρ−

τιχιπαντσ περφορµινγ αβοϖε αϖεραγε ασ τηεψ σηουλδ βε µοτιϖατεδ βψ α ηιγηερ
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θυαλιτψ οππονεντ. Βροων (2008) αλσο υσεσ δατα φροµ ΠΓΑ γολφ τουρναµεντσ

φροµ 1999−2006 ανδ σηοωσ τηατ ε⁄ορτ δεχλινεσ ιφ α συπερσταρ (Τιγερ Ωοοδσ)

παρτιχιπατεσ ιν τηε τουρναµεντ. Ηοωεϖερ, ηερ �νδινγσ αρε ονλψ σιγνι�χαντ φορ

ηιγηερ−σκιλλεδ πλαψερσ βυτ νοτ φορ λοωερ−σκιλλεδ ονεσ. Ηορσε ραχε στυδιεσ λικε

Λψνχη (2005) συππορτ τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ ασ δοεσ Συνδε (2009)

υσινγ τεννισ δατα. Ηε αλσο χονδυχτσ σεπαρατε αναλψσισ φορ φαϖοριτεσ ανδ υν−

δερδογσ ανδ �νδσ τηατ ονλψ υνδερδογσ αρε σενσιτιϖε τοωαρδσ ηετερογενειτψ

ανδ ρεδυχε ε⁄ορτσ.

Ιν χοντραστ το ουρ παπερ αλλ τηεσε παπερσ στυδψ ινδιϖιδυαλ σπορτσ. Βαχη

ετ αλ. (2009) αναλψζε δατα φροµ τηε Ολψµπιχ Ροωινγ Ρεγαττα 2000 φορ τεαµσ

ανδ σινγλε σκυλλσ. Τηεψ ρεπορτ ηιγηερ ε⁄ορτ λεϖελσ ιν ηοµογενεουσ γρουπσ βυτ

αλσο �νδ τηατ ονλψ τηε φαϖοριτεσ ανδ νοτ τηε υνδερδογσ ρεαχτ το ηετερογενειτψ.

Βαχη ετ αλ. αττριβυτε τηισ �νδινγ το τηε Ολψµπιχ σπιριτ ωηιχη µιγητ µοτιϖατε

υνδερδογσ το δο τηειρ βεστ ιρρεσπεχτιϖε τηειρ χηανχεσ οφ συχχεσσ. Χλοσεστ το

ουρ παπερ ισ τηε ωορκ οφ Φριχκ ετ αλ. (2008) ανδ Νιεκεν ανδ Στεγη (2010).

Φριχκ ετ αλ. υσε δατα φροµ τηε Γερµαν σοχχερ λεαγυε. Εµπλοψινγ βεττινγ οδδσ

το µεασυρε ηετερογενειτψ ανδ ρεδ ανδ ψελλοω χαρδσ ασ προξιεσ φορ ε⁄ορτ, τηειρ

µαιν �νδινγ ισ ιν λινε ωιτη ουρ ρεσυλτσ. Ιν τηισ παπερ, ωε γο ονε στεπ φυρτηερ

ανδ τακε τηε δψναµιχ στρυχτυρε οφ τουρναµεντσ ιντο αχχουντ βψ αναλψζινγ τηε

τεαµσ� ε⁄ορτ ρεσπονσεσ σεπαρατελψ φορ εαχη ηαλφ οφ τηε γαµε. Ουρ ρεσυλτσ σηοω

τηατ εξ−αντε αβιλιτψ δι⁄ερενχεσ νοτ ονλψ δετερµινε ε⁄ορτσ δεχισιονσ τοωαρδσ

τηε βεγιννινγ οφ τηε τουρναµεντ βυτ αλσο τοωαρδσ τηε ενδ, ιρρεσπεχτιϖε τηε

ηαλφτιµε σχορε. Νιεκεν ανδ Στεγη αναλψζε τηε ε⁄εχτσ οφ ηετερογενειτψ ιν

τηε Γερµαν Ηοχκεψ Λεαγυε. Ηερε τηε νυµβερ οφ µινορ συσπενσιονσ αλσο

δεχλινεσ ιφ χοντεσταντσ αρε µορε ηετερογενεουσ. Ιν χοντραστ το ουρ �νδινγσ,

τηεψ χαννοτ χον�ρµ τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ φορ εαχη τηιρδ οφ τηε γαµε

σεπαρατελψ. Ωηιλε ωε προϖιδε εϖιδενχε τηατ 2−µινυτε συσπενσιονσ µαψ σερϖε

ασ αν ε⁄ορτ προξψ ιν τηε γαµε οφ ηανδβαλλ, αλλ οτηερ µεντιονεδ ωορκ νεγλεχτ

τηισ προοφ φορ τηειρ δατα.

Τηε ρεµαινδερ οφ τηε παπερ ισ στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ. Τηε νεξτ σεχτιον

4



δεσχριβεσ τηε δατασετ ανδ ουρ κεψ ϖαριαβλεσ. Ιν σεχτιον 3 ωε πρεσεντ ουρ

ρεσυλτσ ανδ δισχυσσ ουρ �νδινγσ. Σεχτιον 4 χονχλυδεσ τηε παπερ.

2 Τηε ∆ατα

Ιν ουρ στυδψ ωε υσε προφεσσιοναλ σπορτσ δατα φροµ τηε �ρστ ∀ΤΟΨΟΤΑΗανδβαλλ−

Βυνδεσλιγα∀, τηε µαϕορ ηανδβαλλ λεαγυε ιν Γερµανψ.2 Ουρ δατασετ χοµπρισεσ

αλλ 612 λεαγυε γαµεσ φροµ τηε σεασονσ 2006/2007 ανδ 2007/2008. Φορ εαχη

γαµε ανδ εαχη ηαλφτιµε ωε χολλεχτεδ δεταιλεδ ινφορµατιον ον τηε γοαλσ σχορεδ

ανδ πεναλτιεσ ρεχειϖεδ βψ ειτηερ τεαµ. Ωε αλσο γατηερεδ στατιστιχσ ον τηε

νυµβερ οφ σπεχτατορσ, σιζε οφ ϖενυεσ ανδ τηε τωο ρεφερεεσ ιν χηαργε οφ τηε

γαµε. Εϖεν τηουγη ηανδβαλλ ηασ βεχοµε τηε σεχονδ µοστ ποπυλαρ σπορτ

ιν Γερµανψ3, ηανδβαλλ ισ στιλλ ρατηερ υνκνοων ουτσιδε Ευροπεαν βοαρδερσ.

Φορ τηε εασε οφ χοµπρεηενσιον τηε νεξτ σεχτιον ωιλλ βριε�ψ αδδρεσσ τηε µοστ

ιµπορταντ ρυλεσ οφ τηε γαµε.

2.1 Τηε ςερψ Βασιχσ οφ Ηανδβαλλ

Ιν ηανδβαλλ4 τωο τεαµσ, εαχη χονσιστινγ οφ ονε γοαλκεεπερ ανδ σιξ �ελδ πλαψ−

ερσ, χοµπετε φορ τωο 30 µινυτεσ ηαλϖεσ. Βψ βουνχινγ, πασσινγ ανδ υλτιµατελψ

τηροωινγ α σµαλλ βαλλ ιντο τηε γοαλ οφ τηε οπποσινγ τεαµ, τηε τεαµ ουτσχορινγ

τηε οππονεντ ωινσ. Ιν εαχη σεασον αλλ 18 τεαµσ πλαψ εϖερψ οτηερ τεαµ τωιχε,

ονχε ατ ηοµε ανδ ονχε αωαψ. Τηισ αµουντσ το α τοταλ οφ 34 λεαγυε γαµεσ

φορ εαχη τεαµ ιν εαχη σεασον. Φορ εαχη γαµε, τηε ωιννινγ τεαµ εαρνσ τωο

χηαµπιονσηιπ ποιντσ ωηιλε τηε δεφεατεδ τεαµ ρεχειϖεσ νονε. Ιν χασε οφ α τιε

2Τηε δατα αρε µαδε πυβλιχλψ αϖαιλαβλε ανδ αρε δοωνλοαδαβλε ιν πδφ−φορµατ υνδερ
ηττπσ:ννωωω.τοψοτα−ηανδβαλλ−βυνδεσλιγα.δε

3Αµονγ 1046 Γερµανσ, 40.7% ρεσπονδεντσ ναµεδ ηανδβαλλ τηε σεχονδ µοστ ποπυ−
λαρ σπορτ αφτερ σοχχερ φολλοωεδ βψ τραχκ ανδ �ελδ ανδ τεννισ ωιτη ρουγηλψ 25% ανδ 20%
(Στατιστα.δε 2009).

4Ηανδβαλλ ισ αλσο κνοων ασ τεαµ ηανδβαλλ, Ολψµπιχ ηανδβαλλ ορ Ευροπεαν ηανδβαλλ.
Ηοωεϖερ, Αµεριχαν ηανδβαλλ ισ α χοµπλετελψ δι⁄ερεντ γαµε.
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τηε τωο ποιντσ αρε σπλιτ υπ εθυαλλψ. Τηε χηαµπιονσηιπ ποιντσ δετερµινε τηε

�ναλ λεαγυε στανδινγ ατ τηε ενδ οφ τηε σεασον, ωηιλε τηε τεαµ ωιτη τηε µοστ

ποιντσ ωινσ τηε νατιοναλ τιτλε. Ιν πρινχιπλε αλλ 9 τοπ ρανκεδ τεαµσ µαψ θυαλιφψ

φορ α Ευροπεαν χοντεστ ιν τηε υπχοµινγ σεασον5 ωηιλε υπ το 3 τεαµσ µαψ

λοσε τηειρ σποτ ιν τηε �ρστ νατιοναλ λεαγυε. Σινχε αλµοστ αλλ �ναλ ρανκσ ηαϖε

τηυσ διρεχτ ιµπλιχατιονσ φορ τηε �νανχιαλ φυτυρε οφ τηε βαλλ χλυβ, ινχεντιϖεσ το

ωιν αρε γιϖεν τηρουγηουτ τηε εντιρε σεασον.

2.2 Ηετερογενεουσ Αγεντσ

Ονε οφ τηε τωο κεψ ϖαριαβλεσ νεεδεδ το τεστ ουρ µαιν ηψποτηεσισ χονχερνσ

τηε ηετερογενειτψ οφ τηε τωο αγεντσ (τεαµσ). Ιντυιτιϖελψ δι⁄ερενχεσ ιν τεαµ

αβιλιτιεσ σηουλδ βε ρε�εχτεδ βψ τηε δι⁄ερενχε ιν τηειρ χυρρεντ λεαγυε στανδ−

ινγ. Ηοωεϖερ, τηισ µεασυρε µαψ ψιελδ ποορ εστιµατεσ φορ σοµε γαµεσ ασ

στανδινγσ υσυαλλψ ϖαρψ συβσταντιαλλψ ατ τηε βεγιννινγ οφ εαχη σεασον. Τακ−

ινγ τηε δι⁄ερενχε ιν τηε �ναλ ρανκινγ µαψ οϖερχοµε τηισ προβλεµ. Ον τηε

οτηερ ηανδ ωε ωουλδ τηεν ασσυµε χονσταντ αβιλιτψ δι⁄ερενχεσ οϖερ τηε χουρσε

οφ σεασον ανδ ιγνορε ποτεντιαλ υπσ ανδ δοωνσ χαυσεδ βψ ινϕυριεσ ορ πλαψερ

τρανσφερσ ωιτηιν τηε σεασον. Α µορε ε′χιεντ ινδιχατορ φορ τηε ηετερογενε−

ιτψ οφ τωο τεαµσ χαν βε δεριϖεδ φροµ σπορτ βεττινγ οδδσ (σεε Φαµα (1970),

Χαµερερ (1989), Ωοοδλανδ ανδ Ωοοδλανδ (1994), Λεϖιττ (2004) ορ Φορρεστ

ετ αλ. (2005) φορ α δισχυσσιον αβουτ µαρκετ ε′χιενχψ ιν βεττινγ µαρκετσ).

Βεττινγ οδδσ σηουλδ βε αβλε το χαπτυρε ωιτηιν−σεασοναλ �υχτυατιονσ οφ τεαµ

αβιλιτψ µορε αχχυρατελψ τηαν ρανκινγσ. Ωιτη τηε οδδσ οφ α γαµε τηε ιµπλιχιτ

ωιννινγ προβαβιλιτιεσ οφ τηε ρεσπεχτιϖε τεαµσ αρε εασιλψ χαλχυλατεδ (σεε φορ

ινστανχε ∆ευτσχηερ ετ αλ. (2009)). Το γιϖε αν εξαµπλε οφ τηισ χαλχυλατιονσ

χονσιδερ τηε γαµε βετωεεν τηε ΤςΒ Λεµγο ανδ ΗΣΓ Ωετζλαρ ωηιχη τοοκ

πλαχε ον ∆εχεµβερ 12, 2007. Ταβλε 1 ινδιχατεσ τηατ τηε ηοµε τεαµ ΤΒς

5Τηισ ισ τηε χασε ωηεν Γερµαν τεαµσ ηαϖε ωον αλλ τηρεε Ευροπεαν τιτλεσ ιν τηε πρεϖιουσ
σεασον ασ ιτ ηαππενεδ ιν 2006/2007.

6



Λεµγο ωασ χλεαρλψ φαϖορεδ βψ τηε βοοκµαρκερσ.6 Τηε χορρεσπονδινγ οδδσ

ιµπλψ τηατ α βεττορ ωουλδ ρεχειϖε 1.10 ε φορ εϖερψ Ευρο ηε ορ σηε πλαχεδ ον

Λεµγο. Τηε υνλικελψ χασε οφ α τιε ωουλδ ψιελδ 13.73 ε ωηιλε α ωιν οφ τηε

αωαψ τεαµ ωουλδ τυρν εϖερψ Ευρο ιντο 7.55 ε. Φροµ τηε οδδσ ιν Ταβλε 1

ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το χοµπυτε τηε παψουτ ρατιο ωηιχη χαν τηεν βε υσεδ το

δετερµινε τηε ωιννινγ προβαβιλιτιεσ οφ ειτηερ τεαµ. Τηε παψο⁄ ρατιο ισ γιϖεν

βψ τηε φολλοωινγ εθυατιον:

1

1

Οδδ Ηοµε Τεαµ ωινσ
+

1

Οδδ Τιε
+

1

Οδδ Αωαψ Τεαµ ωινσ

Εξαµπλε: 12/29/2007 Βεττινγ Οδδσ Προβαβιλιτψ
Ωιν οφ ΤΒς Λεµγο 1.10 0.816
Τιε 13.73 0.065
Ωιν οφ ΗΣΓ Ωετζλαρ 7.55 0.119
Ηετ_Οδδσ ϕ0.816 � 0.119ϕ = 0.697

Ταβλε 1: Χαλχυλατινγ τηε Ωιννινγ Προβαβιλιτεσ ανδ ∆εριϖινγ α Ηετερογενειτψ
Μεασυρε φροµ Σπορτσ Βεττινγ Οδδσ

Ιν τηε γιϖεν εξαµπλε τηε παψο⁄ ρατιο χορρεσπονδσ το 0.8974.7 ∆ιϖιδινγ

τηισ ρατιο βψ τηε παψο⁄σ χοννεχτεδ το α ωιν οφ ειτηερ ηοµε ορ αωαψ τεαµ

γιϖεσ τηε ωιννινγ προβαβιλιτιεσ οφ 0.82 ανδ 0.12 ρεσπεχτιϖελψ. Τακινγ τηε

αβσολυτε δι⁄ερενχε οφ τηεσε προβαβιλιτιεσ ρεσυλτσ ισ ουρ πρεφερρεδ µεασυρε οφ

τηε µατχη υπ�σ ηετερογενειτψ: ∀Ηετ_Οδδσ∀. Τηισ µεασυρε χαν τακε ον ανψ

ϖαλυε βετωεεν 0 (ϖερψ ηοµογενεουσ) ανδ 1 (ϖερψ ηετερογενεουσ χοντεσταντσ).

Ασ τηε αϖεραγε ιν τηε σαµπλε χορρεσπονδσ το 0.49, τηε χοντεστ ιν τηε αβοϖε

ιλλυστρατεδ εξαµπλε ισ χονσιδερεδ ρατηερ ηετερογενεουσ βψ τηε µαρκετ.

6Τηε οδδσ ωερε ρετριεϖεδ φροµ τηε σπορτσ βεττινγ προϖιδερ βετεξπλορερ.δε.
7Τηε ινϖερσε οφ τηισ ρατιο χορρεσπονδσ το τηε αϖεραγε µαρκ−υπ οφ τηε βοοκµακερσ ωηιχη

ιν τηισ χασε αµουντσ το ρουγηλψ 10%.
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2.3 Πεναλτιεσ ασ α Μεασυρε οφ Τεαµ Ε⁄ορτ

Τηε φαχτ τηατ τηε ε⁄ορτσ χηοσεν βψ ωορκερσ ιν �ρµσ, τεαµσ ιν ηανδβαλλ ορ

βψ µοστ οτηερ αγεντσ ιν νον−εξπεριµενταλ σεττινγσ ισ νοτ διρεχτλψ οβσερϖ−

αβλε ποσεσ αν εµπιριχαλ προβλεµ ωηεν τεστινγ τηε ινχεντιϖε ε⁄εχτσ οφ τουρ−

ναµεντσ. Εϖεν τηουγη ιν χοντραστ το µοστ �ρµ σεττινγσ, σπορτσ δατα ο⁄ερ

α λαργε αµουντ οφ στατιστιχσ, ιτ ισ νοτ στραιγητφορωαρδ το δεχιδε υπον ωηιχη

βεστ ρε�εχτ ινδιϖιδυαλ ορ τεαµ ε⁄ορτ. Φορ τηε γαµε οφ σοχχερ Φριχκ ετ αλ.

(2008) αργυε τηατ τεαµ ε⁄ορτ ισ ηαρδ το µεασυρε ωιτη στατιστιχσ κεπτ ον τηε

ο⁄ενσιϖε ενδ οφ τηε γαµε. Τηε νυµβερ οφ σχορεδ γοαλσ δυρινγ α σοχχερ µατχη

φορ ινστανχε µαψ νοτ σερϖε ασ α γοοδ προξψ φορ τεαµ ε⁄ορτ ασ σχορινγ µαψ

αλσο ρεσυλτ φροµ α λαχκ οφ δεφενσιϖε ε⁄ορτ βψ τηε οπποσινγ τεαµ. Τηε σαµε

αργυµεντ ηολδσ φορ τηε γαµε οφ ηανδβαλλ. Σιµιλαρ το Φριχκ ετ αλ. (2008), ωε

βελιεϖε οϖεραλλ τεαµ ε⁄ορτ ισ ιν ουρ χασε µορε αχχυρατελψ αππροξιµατεδ βψ

τηε ε⁄ορτ πυτ φορτη ιν δεφενσε ωηιχη µαψ βεστ βε ρε�εχτεδ ιν τηε τεαµ�σ φουλ

στατιστιχσ.

Υνλικε ιν σοχχερ, α φουλ ιν ηανδβαλλ ισ νοτ αυτοµατιχαλλψ χονσιδερεδ υνφαιρ.

Ιν γενεραλ, ηανδβαλλ ισ χονσιδερεδ α ϖερψ πηψσιχαλ γαµε, δεφενσιϖε πλαψερσ

αρε αλλοωεδ το στοπ τηε οππονεντ βψ υσινγ βοδψ χονταχτ ωηεν τηεψ αρε ιν

βετωεεν τηε ατταχκινγ πλαψερ ανδ τηειρ οων γοαλ. Εϖεν τηουγη τηε πλαψ ισ

τηεν ιντερρυπτεδ ανδ τηε ο⁄ενσιϖε τεαµ ρεγαινσ ποσσεσσιον οφ τηε βαλλ, συχη

α ∀φαυλτ∀ ισ χονσιδερεδ α γοοδ δεφενσιϖε ε⁄ορτ ανδ ισ νοτ πεναλιζεδ. Ιν φαχτ,

ιφ τηε δεφενσιϖε τεαµ χαν πρεϖεντ τηε ο⁄ενσε ωιτη ∀φαυλτσ∀ φροµ σχορινγ φορ

α λονγ ενουγη τιµε, τηε ρεφερεε µαψ εϖεντυαλλψ χαλλ ∀πασσιϖε πλαψ∀ υργινγ

τηε ο⁄ενσιϖε τεαµ το ωραπ υπ τηε ο⁄ενσιϖε ε⁄ορτ. Ιν τηισ χασε τηε δεφενσε

ισ λικελψ το πρεϖεντ α γοαλ ανδ γετ α χηανχε το σχορε τηεµσελϖεσ ον τηε νεξτ

ποσσεσσιον. Ηαρσηερ δεφενσιϖε ατταχκσ, ηοωεϖερ, αρε υσυαλλψ σανχτιονεδ βψ 2−

µινυτε συσπενσιονσ. Τηε πλαψερ ωηο χοµµιττεδ τηε φουλ ισ τηεν τεµποραριλψ

συσπενδεδ φροµ τηε γαµε ανδ λεαϖεσ ηισ τεαµ πλαψινγ α µαν δοων φορ τηε

νεξτ 120 σεχονδσ.8 2−µινυτε συσπενσιονσ αρε χονσιδερεδ παρτ οφ τηε γαµε ασ

8Εαχη πλαψερ µαψ ονλψ ρεχειϖε τωο 2−µινυτε συσπενσιονσ. Φορ ηισ τηιρδ 2−µινυτε συσ−
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τηεψ οχχυρ ρουγηλψ 8 τιµεσ δυρινγ αν αϖεραγε λεαγυε γαµε.

Ιν ουρ αναλψσισ τηε συµ οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ ωιλλ σερϖε ασ ουρ προξψ

φορ ϕοιντ τεαµ ε⁄ορτ ορ, πυτ δι⁄ερεντλψ, τηε οϖεραλλ ιντενσιτψ οφ τηε τουρνα−

µεντ. Τηε ιδεα βεηινδ τηισ ισ ασ φολλοωσ: Α τεαµ ωηο τριεσ παρτιχυλαρλψ ηαρδ

το πρεϖεντ τηε ο⁄ενσιϖε τεαµ φροµ σχορινγ ωιλλ πλαψ ϖερψ πηψσιχαλ δεφενσε.

Σοµετιµεσ τηεσε δεφενσιϖε ατταχκσ ωιλλ βε ϕυστ ουτσιδε τηε τολερατεδ νορµ

ωηιχη σηουλδ λεαδ το µορε πεναλτιεσ ανδ ιν παρτιχυλαρ µορε 2−µινυτε συσ−

πενσιονσ. Σινχε 2−µινυτε συσπενσιονσ αρε µορε φρεθυεντλψ ρυλεδ τηαν ψελλοω

χαρδσ ιν σοχχερ, ουρ ε⁄ορτ µεασυρε σηουλδ βε λεσσ προνε το µεασυρεµεντ ερ−

ρορσ συχη ασ µισϕυδγεδ ρεφερεε χαλλσ. Α νοϖελ φεατυρε οφ τηισ παπερ ισ τηατ ωε

χαν προϖιδε διρεχτ εϖιδενχε τηατ τεαµ πεναλτιεσ ινδεεδ ρε�εχτ οϖεραλλ τεαµ

ε⁄ορτ, ασ σηοων ιν σεχτιον 3.3.

Ταβλε Α1 ιν τηε αππενδιξ προϖιδεσ συµµαρψ στατιστιχσ ον τηε χοµµιττεδ

πεναλτιεσ ασ ωελλ ασ τηε µαιν ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ινχλυδεδ ιν ουρ υπχοµινγ

αναλψσισ.

3 Ρεσυλτσ

Ιν τηισ σεχτιον ωε πρεσεντ ουρ µαιν ρεσυλτσ. Ατ �ρστ ωε τεστ ιφ τηε ιντενσιτψ

οφ τηε γαµε ισ ινδεεδ πρεδιχτεδ βψ τηε ηετερογενειτψ οφ τηε παρτιχυλαρ µατχη

υπ. Ιν σεχτιον 3.2 ωε ρεπορτ σεπαρατε αναλψσισ ον ηοω εξ−αντε φαϖοριτεσ ανδ

εξ−αντε υνδερδογσ ρεαχτ το αβιλιτψ δι⁄ερενχεσ ιν τουρναµεντσ. Σεχτιον 3.3

ϖαλιδατεσ ουρ µεασυρε οφ ε⁄ορτ βψ εξπλαινινγ τηε ουτχοµε οφ τηε γαµε βψ τηε

νυµβερ οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ ρυλεδ αγαινστ εαχη τεαµ.

πενσιονσ, ηε αυτοµατιχαλλψ ρεχειϖεσ α ρεδ χαρδ ανδ ισ συσπενδεδ φορ τηε ρεστ οφ τηε γαµε.
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Φιγυρε 1: Τηε Ρελατιον βετωεεν Ηετερογενειτψ (βασεδ ον Βεττινγ Οδδσ) ανδ
τηε Ιντενσιτψ οφ τηε Γαµε

3.1 Τηε Ιµπαχτ οφ Ηετερογενειτψ ον τηε Προϖισιον οφ

Ε⁄ορτσ

Α �ρστ δεσχριπτιϖε πιχτυρε ον τηε ρελατιον βετωεεν πεναλτιεσ ανδ αβιλιτψ διφ−

φερενχεσ ισ γιϖεν ιν Φιγυρε 1. Τηε νεγατιϖε σλοπε οφ τηε �ττεδ ϖαλυε λινε ισ

ιν συππορτ οφ τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ ανδ ρεϖεαλσ τηατ τηε νυµβερ οφ

πεναλτιεσ ινδεεδ δεχρεασεσ ιν τηε ηετερογενειτψ οφ τηε µατχη υπ. Οφ χουρσε

τηισ χονχλυσιον µαψ βε σηορτσιγητεδ ασ ιτ ισ ονλψ βασεδ ον χορρελατιονσ ωιτηουτ

ανψ φυρτηερ χοντρολσ.

Το ινϖεστιγατε τηισ ρελατιον ιν µορε δεταιλ, ωε αππλψ ρεγρεσσιον αναλψ−

σισ. Ασ ουρ δεπενδεντ ϖαριαβλε, τηε συµ οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ, ισ α χουντ

ϖαριαβλε ωε υσε Ποισσον ρεγρεσσιονσ τηρουγηουτ ουρ αναλψσισ.9 Ουρ µαιν ιν−

9Φιγυρε Α1 ιν τηε αππενδιξ σηοωσ τηατ ουρ δεπενδεντ ϖαριαβλε φολλοωσ α ποισσον δισ−
τριβυτιον. Ασ σηοων ιν Ταβλε Α1, τηε ϖαριανχε οφ ουρ δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ ονλψ σλιγηλψ
λαργερ τηαν ιτσ µεαν, ινδιχατινγ τηατ οϖερδισπερσιον ισ νοτ α προβλεµ ιν ουρ εστιµατιονσ.
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δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ τηε ηετερογενειτψ οφ τηε τωο χοντεσταντσ ωηιχη ισ απ−

προξιµατεδ βψ τηε αβσολυτε δι⁄ερενχε ιν ωιννινγ προβαβιλιτιεσ (Ηετ_Οδδσ)

ορ τηε αβσολυτε δι⁄ερενχε ιν �ναλ (Ηετ_Φιναλ Ρανκ) ορ χυρρεντ λεαγυε στανδ−

ινγσ (Ηετ_Χυρρεντ Ρανκ). Βεσιδεσ δι⁄ερενχεσ ιν τεαµ αβιλιτιεσ, ωε χοντρολ

φορ σεϖεραλ οτηερ φαχτορσ ωηιχη αρε αλσο λικελψ το α⁄εχτ τηε ιντενσιτψ οφ α γαµε:

Ασ ιν ανψ οτηερ τεαµ σπορτ, χερταιν µατχη υπσ αρε µορε ιµπορταντ φορ τεαµσ

ανδ φανσ τηαν οτηερσ. Συχη γαµεσ υσυαλλψ τακε πλαχε βετωεεν τωο λοχαλ ρι−

ϖαλσ ανδ αρε ρεφερρεδ το ασ ∀δερβιεσ∀. Σινχε τηεσε γαµεσ µιγητ ιν γενεραλ βε

φουγητ µορε ιντενσελψ, ωε ινχλυδε α δυµµψ ϖαριαβλε (∆ερβψ) τακινγ ον τηε

ϖαλυε 1 ιφ α γαµε χαν βε χλασσι�εδ ασ α δερβψ ανδ 0 οτηερωισε.10 Σεχονδλψ,

ασ ποιντεδ ουτ ιν πρεϖιουσ στυδιεσ, τηε ατµοσπηερε χρεατεδ βψ φανσ χουλδ

α⁄εχτ τηε πλαψερσ� αχτιονσ ον τηε χουρτ (σεε φορ ινστανχε ∆οηµεν (2008)).

Ωε τηερεφορε αδδιτιοναλλψ χοντρολ φορ τηε αβσολυτε νυµβερ οφ σπεχτατορσ ατ−

τενδινγ τηε γαµε ασ ωελλ ασ τηε περχενταγε οφ τακεν σεατσ. Γιϖεν τηατ σοµε

ηανδβαλλ ϖενυεσ αρε µυχη σµαλλερ τηαν οτηερσ, τηε λαττερ ϖαριαβλε γιϖεσ υσ α

βεττερ εστιµατε ον ηοω ρελατιϖε αττενδανχε α⁄εχτσ τηε ιντενσιτψ οφ τηε γαµε.

Ασ χερταιν τεαµσ µιγητ ον αϖεραγε βε µορε λικελψ το χοµµιτ φουλσ τηαν οτη−

ερσ, δυµµψ ϖαριαβλεσ φορ βοτη χοµπετινγ τεαµσ αρε ινχλυδεδ. Το αχχουντ

φορ τηε χουρσε οφ τηε σεασον, δυµµψ ϖαριαβλεσ φορ σεασον, ρουνδσ ανδ τηειρ

ιντεραχτιονσ αρε αδδεδ. Φιναλλψ, ωε αλσο χοντρολ φορ ρεφερεε �ξεδ ε⁄εχτσ ιν ουρ

εστιµατιονσ.11

Ταβλε 2 δισπλαψσ ουρ µαιν ρεσυλτσ. Ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε ηετερογενειτψ µεα−

συρε αππλιεδ, ωε ηαϖε ηιγηλψ σιγνι�χαντ εϖιδενχε τηατ ϕοιντ τεαµ ε⁄ορτσ,

ασ αππροξιµατεδ βψ τηε συµ οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ περ γαµε, αρε λοωερ

ιν µορε ηετερογενεουσ µατχη υπσ. Ηολδινγ αλλ οτηερ ϖαριαβλεσ χονσταντ, α

ονε στανδαρδ δεϖιατιον ηιγηερ αβσολυτε δι⁄ερενχε ιν ωιννινγ προβαβιλιτιεσ,

Ηοωεϖερ, ουρ ρεσυλτσ αρε αλσο ροβυστ το οτηερ χουντ µοδελ σπεχι�χατιονσ ασ ωελλ ασ σιµπλε
ΟΛΣ ρεγρεσσιονσ.
10Ωε δε�νε α γαµε ασ α δερβψ ιφ τηε χιτιεσ οφ τηε τωο οπποσινγ τεαµσ αρε ωιτηιν 150

κιλοµετερ διστανχε.
11Οϖερ τηε τωο σεασονσ τηερε ωερε 22 υνιθυε παιρσ οφ ρεφερεεσ.
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ρουγηλψ 26%, ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 6% δεχρεασε ιν τηε εξπεχτεδ συµ οφ 2−

µινυτε συσπενσιονσ.12 Σιµιλαρ, α ονε στανδαρδ δεϖιατιον λαργερ δι⁄ερενχε ιν

�ναλ στανδινγσ, ρουγηλψ 4 ρανκσ, δεχρεασεσ τηε εξπεχτεδ χουντ οφ πεναλτιεσ βψ

7%. Φυρτηερµορε, ρελατιϖε αττενδανχε τενδσ το ηαϖε α ποσιτιϖε ε⁄εχτ ον τηε

ιντενσιτψ οφ τηε γαµε. Αλσο πεναλτιεσ αρε µορε οφτεν ρυλεδ ιν γαµεσ βετωεεν

τωο λοχαλ ριϖαλσ. Ηοωεϖερ, τηε τωο λαττερ ρεσυλτσ σηουλδ βε ιντερπρετεδ ωιτη

χαυτιον ασ τηεψ αρε νοτ σιγνι�χαντ τηρουγηουτ αλλ ουρ σπεχι�χατιονσ.

Ιν Ταβλε Α2 ιν τηε αππενδιξ ωε οπτ φορ α νονπαραµετριχ φυνχτιοναλ φορµ

οφ ουρ µαιν ινδεπενδεντ ϖαριαβλε το αλλοω φορ νον−λινεαριτψ οφ τηε ε⁄εχτ.

Ηερε ωε ρεγρεσσ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ον τηε 2νδ το 5τη θυιντιλεσ οφ ουρ

ηετερογενειτψ µεασυρεσ ωιτη τηε λοωεστ θυιντιλε οφ ηετερογενειτψ βεινγ τηε

ρεφερενχε χατεγορψ ιν αλλ τηρεε σπεχι�χατιονσ. Τηε ρεσυλτσ χλεαρλψ συππορτ

α λινεαρ ε⁄εχτ οφ ηετερογενειτψ ασ τηε νυµβερ οφ τωο µινυτε συσπενσιονσ

στεαδιλψ δεχρεασεσ ιν τηε ηετερογενειτψ οφ µατχη υπ. Οβσερϖινγ α γαµε ιν τηε

ηιγηεστ θυιντιλε οφ ουρ ηετερογενειτψ µεασυρε Ηετ_Οδδσ (ωηιχη ον αϖεραγε

χορρεσπονδσ το αν 80% δι⁄ερενχε ιν ωιννινγ προβαβιλιτιεσ) ασ οπποσεδ το α

γαµε ιν τηε λοωεστ θυιντιλε οφ ηετερογενειτψ (ωηιχη ον αϖεραγε χορρεσπονδσ

το αν 13% δι⁄ερενχε ιν ωιννινγ προβαβιλιτιεσ) δεχρεασεσ τηε εξπεχτεδ χουντ

οφ συσπενσιονσ βψ ρουγηλψ 21%.

Ιν Ταβλε Α3 ωε αναλψζε τηε ιµπαχτ οφ ηετερογενειτψ ον ε⁄ορτ σεπαρατελψ

φορ εαχη ηαλφ οφ τηε γαµε. Ονε χουλδ αργυε τηατ εξ−αντε αβιλιτψ δι⁄ερενχεσ

βεχοµε λεσσ ιµπορταντ οϖερ τηε χουρσε οφ τηε γαµε, ασ τηε αχτυαλ δι⁄ερενχε

ιν γοαλσ ατ ηαλφτιµε προϖιδεσ βοτη τεαµσ ωιτη α µεανινγφυλ υπδατε οφ τηειρ

χυρρεντ αβιλιτψ δι⁄ερενχεσ ανδ τηε ρεσπεχτιϖε ωιννινγ προβαβιλιτιεσ. Ηοωεϖερ,

ουρ ρεσυλτσ σηοω τηατ εϖεν αφτερ χοντρολλινγ φορ τηε ηαλφτιµε σχορε, εξ−αντε

αβιλιτψ δι⁄ερενχεσ πλαψ α σιγνι�χαντ ρολε ιν πρεδιχτινγ τηε αµουντ οφ τεαµ

ε⁄ορτ χηοσεν ιν τηε λαστ 30 µινυτεσ οφ τηε γαµε. Τηε ινσιγνι�χαντ χοε′χιεντ

οφ ∀Ηαλφτιµε Σχορε∀ φυρτηερ ινδιχατεσ τηατ αδδιτιοναλ ινφορµατιον ον ωιν−

12Το χοµπυτε τηε περχενταγε χηανγε ιν τηε εξπεχτεδ χουντ οφ ουρ δεπενδεντ ϖαριαβλε,
ωε υσε Στατα�σ λιστχοεφ−παχκαγε ωριττεν βψ ϑ. Σχοττ Λονγ ανδ ϑερεµψ Φρεεσε.
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∆επενδεντ ςαριαβλε: Συµ οφ 2−Μινυτε Συσπενσιονσ

(1) (2) (3)

Ηετ_Οδδσ −0.2455∗∗∗

(0.066)

Ηετ_Φιναλ Ρανκ −0.0192∗∗∗

(0.004)

Ηετ_Χυρρεντ Ρανκ −0.0105∗∗∗

(0.004)

∆ερβψ 0.0777∗ 0.0634 0.0827∗∗

(0.040) (0.041) (0.041)

Τακεν σεατσ ιν % 0.1889∗ 0.1831∗ 0.1717

(0.103) (0.103) (0.107)

Σπεχτατορσ/1000 0.0052 0.0041 0.0094

(0.010) (0.010) (0.010)

Χονσταντ 1.8065∗∗∗ 1.9099∗∗∗ 1.9406∗∗∗

(0.157) (0.159) (0.185)

Οβσερϖατιονσ 612 612 594

Πσευδο Ρ2 0.10 0.10 0.10

Λογ πσευδολικελιηοοδ −1415.10 −1412.62 −1377.73

Ποισσον εστιµατιονσ, ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ

∗∗∗ π < 0.01, ∗∗ π < 0.05, ∗ π < 0.1

Φυρτηερ χοντρολσ: Ρεφερεεσ, Τεαµσ, Σεασονσ ξ Ρουνδσ (αλλ δυµµιεσ)

Ταβλε 2: Τηε Ε⁄εχτ οφ Ηετερογενειτψ ον Τεαµ Ε⁄ορτσ

νινγ προβαβιλιτιεσ ιντροδυχεδ βψ περφορµανχε δι⁄ερενχεσ ιν τηε �ρστ ηαλφ οφ

τηε τουρναµεντ δο νοτ σεεµ το α⁄εχτ ε⁄ορτ χηοιχεσ ιν τηε λαστ παρτ οφ τηε

τουρναµεντ.13

Οϖεραλλ ωε βελιεϖε ουρ ρεσυλτσ προϖιδε ρατηερ στρονγ εϖιδενχε ιν φαϖορ οφ

τηε χονταµινατιον ηψποτηεσισ ασ πρεδιχτεδ βψ εχονοµιχ τηεορψ (Λαζεαρ ανδ

13Νοτε τηατ ∀Ηετ_Οδδσ∀ ανδ ∀Ηαλφτιµε Σχορε∀ αρε ηιγηλψ χορρελατεδ. Ηοωεϖερ, εϖεν ιφ
ωε εξχλυδε Ηετ_Οδδσ φροµ τηε εστιµατιον, τηε δι⁄ερενχε ιν γοαλσ ατ τηε ηαλφ ηασ ονλψ α
µαργιναλ σιγνι�χαντ ιµπαχτ ον τηε συσπενσιονσ ρυλεδ ιν τηε σεχονδ ηαλφ. Αλσο τηε ιντεραχ−
τιον οφ τηε τωο ϖαριαβλεσ ισ ινσιγνι�χαντ.
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Ροσεν (1981)) ανδ χον�ρµεδ βψ σιµιλαρ ρεχεντ εµπιριχαλ στυδιεσ (ε.γ. Φριχκ

ετ αλ. (2008), Βαχη ετ αλ. (2009) ορ Νιεκεν ανδ Στεγη (2010)).

3.2 Τηε Ιµπαχτ οφ Ηετερογενειτψ ον Φαϖοριτεσ ανδ Υν−

δερδογσ

Αχχορδινγ το τηεορψ, φαϖοριτεσ ανδ υνδερδογσ14 σηουλδ νοτ ρεαχτ δι⁄ερεντλψ το

τηε ηετερογενειτψ οφ τηε µατχη υπ. Ιν γαµεσ ωιτη ηετερογενεουσ χοντεσταντσ,

τηε υνδερδογ ηασ ονλψ λιττλε χηανχεσ το ωιν ανδ σηουλδ τηερεφορε ρεφραιν φροµ

προϖιδινγ µυχη ε⁄ορτ. Τηε φαϖοριτε σηουλδ αντιχιπατε τηισ ρεδυχτιον ανδ

λοωερ ηισ ε⁄ορτ ασ ωελλ. Ασ εξπεριµενταλ στυδιεσ ηαϖε σηοων, υνδερδογσ οφτεν

εξερτ ηιγηερ ε⁄ορτ λεϖελσ τηαν τηεορετιχαλλψ πρεδιχτεδ ωηιλε τηε βεηαϖιορ ιν

σψµµετριχ σεττινγσ ισ ρουγηλψ ιν λινε ωιτη τηεορψ (σεε Βυλλ ετ αλ. (1987),

Σχηοττερ ανδ Ωειγελτ (1992)). Ωηιλε Ωειγελτ ετ αλ. (1989) �νδ νο σιγνι�χαντ

δι⁄ερενχεσ ωηεν χοµπαρινγ ε⁄ορτ λεϖελσ οφ φαϖοριτεσ ανδ υνδερδογσ ιν υνφαιρ

τουρναµεντσ, Ηαρβρινγ ανδ Λυενσερ (2008) ρεπορτ τηατ ε⁄ορτσ οφ ωεακ πλαψερσ

αρε σιγνι�χαντλψ ηιγηερ τηαν ιν σψµµετριχ σεττινγσ ιφ τηε πριζε σπρεαδ ισ ηιγη.

Ιν α ρεαλ ε⁄ορτ εξπεριµεντ οφ ϖαν ∆ιϕκ ετ αλ. (2001) πλαψερσ ωιτη λοωερ αβιλιτψ

τρψ το ωιν τηε τουρναµεντ αγαινστ α ηιγη αβιλιτψ χοντεσταντ εϖεν τηουγη τηεψ

λοσε ιν µοστ χασεσ ανδ χουλδ αϖοιδ τηε τουρναµεντ βψ πλαψινγ α πιεχε ρατε

σχηεµε.

Ρεγαρδινγ σπορτσ δατα τηε ρεσυλτσ αρε σοµεωηατ µιξεδ. Ωηιλε Συνδε

(2009) σηοω τηατ υνδερδογσ ρεαχτ στρονγερ το ηετερογενειτψ τηαν φαϖοριτεσ,

Βαχη ετ αλ. (2009) ανδ Νιεκεν ανδ Στεγη (2010) �νδ τηε οπποσιτε. Ιν τηειρ

στυδιεσ τηε φαϖοριτε λοωερσ ηισ ε⁄ορτ ιν µορε ηετερογενεουσ χοντεστσ βυτ τηε

ε⁄ορτσ οφ τηε υνδερδογσ ρεµαιν νεαρλψ υνχηανγεδ. Ονε µαψ αργυε τηατ ιν

σπορτσ τηε γενεραλ νορµ συγγεστσ νοτ το γιϖε υπ ιρρεσπεχτιϖε τηε σιζε οφ τηε

δε�χιτ. Ιν τεαµ σπορτσ τηισ νορµ µιγητ βε εϖεν µορε προµινεντ ασ πλαψερσ

δο νοτ ωαντ το λετ τηειρ τεαµµατεσ ανδ χοαχηεσ δοων. Φροµ αν ινδιϖιδυαλ

14Ωε δε�νε φαϖοριτεσ ανδ υνδερδογσ αχχορδινγ το τηε βεττινγ οδδσ φορ εαχη γαµε.
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Φιγυρε 2: Τηε Ρελατιον βετωεεν Ηετερογενειτψ (αχχορδινγ το Βεττινγ Οδδσ)
ον Τεαµ Ε⁄ορτ οφ Φαϖοριτεσ ανδ Υνδερδογσ

πλαψερ�σ περσπεχτιϖε, γιϖινγ υπ χουλδ αλσο ρεσυλτ ιν βεινγ πυτ το τηε βενχη ιν

τηε νεξτ γαµε. Ιν χοντραστ, τηε φαϖοριτε τεαµ µαψ λοωερ ιτσ ε⁄ορτ ωιτηουτ

ηαϖινγ το φεαρ συχη σοχιαλ σανχτιονσ ασ λονγ ασ ιτ ωινσ τηε γαµε ωηιχη ισ τηε

χασε ιν 75% οφ τηε σαµπλεδ γαµεσ. Ωε τηερεφορε εξπεχτ φαϖοριτεσ το βε µορε

ωιλλινγ το ωιτηηολδ ε⁄ορτσ ιν ηετερογενεουσ χοντεστσ τηαν υνδερδογσ.

Ιν Φιγυρε 2 ωε σηοω α σχαττερ πλοτ οφ χοµµιττεδ 2−µινυτε συσπενσιονσ

ανδ τηε ηετερογενειτψ οφ τηε µατχη υπ (Ηετ_Οδδσ) σεπαρατελψ φορ φαϖοριτεσ

ανδ υνδερδογσ. Τηε πιχτυρε σεεµσ το συππορτ τηε ρεσυλτσ φουνδ ιν Βαχη

ετ αλ. (2009) ανδ Νιεκεν ανδ Στεγη (2010) ασ τηε φαϖοριτεσ� ε⁄ορτσ αρε συβ−

σταντιαλλψ λοωερ ιν ηετερογενεουσ χοντεστσ ωηιλε τηε ριγητ πανελ οφ Φιγυρε 2

σηοωσ νο σψστεµατιχ παττερν φορ τηε υνδερδογσ. Τηε οϖεραλλ δεχρεασε ιν τηε

γαµεσ� ιντενσιτιεσ πρεϖιουσλψ σηοων ιν Φιγυρε 1 τηυσ σεεµσ το βε δριϖεν βψ

τηε αδϕυστµεντσ οφ τηε εξ−αντε φαϖοριτεσ.

Το χον�ρµ τηισ ιµπρεσσιον ωε ρυν σεπαρατε ρεγρεσσιονσ φορ φαϖοριτεσ ανδ
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υνδερδογσ εξπλαινινγ τηε τεαµσ� χοµµιττεδ πεναλτιεσ βψ τηε ηετερογενειτψ

οφ τηε µατχη υπ. Εξχεπτ φορ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε, τηε σπεχι�χατιονσ ιν

χολυµνσ (1) ανδ (3) αρε ιδεντιχαλ το ουρ πρεϖιουσ σπεχι�χατιον ιν Ταβλε 2.

Ιν σπεχι�χατιον (2) ανδ (4) ωε αδδιτιοναλλψ τεστ τηε λινεαριτψ οφ τηε ε⁄εχτ

βψ ρεγρεσσινγ ουρ δεπενδεντ ϖαριαβλε ον τηε θυιντιλεσ οφ ουρ ηετερογενειτψ

µεασυρε. Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ ινδεεδ ονλψ τηε εξ−αντε φαϖοριτε ρεαχτσ το

ηετερογενειτψ βψ ρεδυχινγ ε⁄ορτ. Τηε χοε′χιεντ ιν χολυµν (1) συγγεστσ τηατ

α ονε στανδαρδ δεϖιατιον ινχρεασε ιν ουρ µεασυρε ∀Ηετ_Οδδσ∀ ρεδυχεσ τηε

εξπεχτεδ χουντ οφ 2−µινυτε συσπενσιον οφ τηε φαϖοριτε τεαµ βψ ρουγηλψ 10%.

Χολυµν (2) ινδιχατεσ τηατ τηε φαϖοριτε�σ ρεαχτιον το τηε ηετερογενειτψ ισ λινεαρ

ασ ινδιχατεδ βψ τηε γροωινγ εχονοµιχ ανδ στατιστιχαλ σιγνι�χανχε οφ ηιγηερ

θυιντιλε χοε′χιεντσ. Ον αϖεραγε, τηε φαϖοριτε�σ εξπεχτεδ πεναλτιεσ αρε αβουτ

32% λοωερ ωηεν τηε δι⁄ερενχε ιν τηε εξ−αντε ωιννινγ προβαβιλιτιεσ φαλλσ ιντο

τηε 5τη θυιντιλε ασ οπποσεδ το τηε 1στ θυιντιλε. Ιντερεστινγλψ τηε χοε′χιεντ

φορ ∀∆ερβψ∀ ισ ηιγηλψ σιγνι�χαντ ιν βοτη εστιµατιονσ, συγγεστινγ τηατ τηε

φαϖοριτε ισ ωιλλινγ το σαχρι�χε αδδιτιοναλ ε⁄ορτ ωηεν πλαψινγ αγαινστ ονε οφ

ηισ ριϖαλσ. Χολυµνσ (3) ανδ (4) ρεϖεαλ τηατ τηε υνδερδογ�σ ε⁄ορτ ισ ηαρδλψ

α⁄εχτεδ βψ εξ−αντε αβιλιτψ δι⁄ερενχεσ ασ αλλ χοε′χιεντσ αρε εχονοµιχαλλψ ανδ

στατιστιχαλλψ ινσιγνι�χαντ. Ταβλε Α4 σηοωσ τηατ τηισ ρεσυλτ ισ αλσο ρε�εχτεδ ιν

τηε ραω µεανσ οφ τηε δατασετ.

Τηισ �νδινγ ισ ιν λινε ωιτη Βαχη ετ αλ. (2009) ανδ Νιεκεν ανδ Στεγη

(2010) βυτ στανδσ ιν σηαρπ χοντραστ το στανδαρδ τουρναµεντ τηεορψ. Ασ

µεντιονεδ αβοϖε τηισ ρεσυλτ µαψ βε αττριβυτεδ το σοµε σοχιαλ χοστσ φαχεδ βψ

ινφεριορ χοντεσταντσ φορ γιϖινγ υπ. Α σιµιλαρ αργυµεντ ισ βρουγητ φορωαρδ ιν

α ρεχεντ στυδψ βψ Φερσητµαν ανδ Γνεεζψ (2010). Ιν τηειρ �ελδ εξπεριµεντ

τηε µαϕοριτψ οφ στυδεντσ παρτιχιπατινγ ιν ρυννινγ τουρναµεντσ αρε υνωιλλινγ

το θυιτ ορ δροπ ουτ οφ τηε χοντεστ εϖεν ωηεν τηειρ προσπεχτσ το ωιν βεχοµε

νεγλιγιβλε.

Σοµε συγγεστιϖε εϖιδενχε φορ τηε εξιστενχε οφ σοχιαλ σανχτιονσ ιµποσεδ βψ

τηε φανσ χοµεσ φροµ Ταβλε Α5. Ηερε ωε ρυν σεπαρατε ρεγρεσσιονσ εξπλαινινγ
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∆επενδεντ ςαριαβλε: 2−Μινυτε Συσπενσιονσ

Φαϖοριτε Υνδερδογ

(1) (2) (3) (4)

Ηετ_Οδδσ −0.4063∗∗∗ 0.0977

(0.099) (0.094)

2νδ Θυιντιλε −0.0038 −0.0717

(0.057) (0.049)

3ρδ Θυιντιλε −0.1056∗ −0.0028

(0.056) (0.054)

4τη Θυιντιλε −0.1937∗∗∗ 0.0211

(0.070) (0.058)

5τη Θυιντιλε −0.3838∗∗∗ −0.0200

(0.081) (0.072)

∆ερβψ 0.1580∗∗∗ 0.1549∗∗∗ 0.0517 0.0487

(0.058) (0.058) (0.050) (0.050)

Σεατσ τακεν ιν% 0.1253 0.1189 0.1175 0.1210

(0.114) (0.112) (0.103) (0.104)

Σπεχτατορσ/1000 −0.0171∗ −0.0147 0.0014 0.0046

(0.010) (0.010) (0.008) (0.008)

Χονσταντ 0.8979∗∗∗ 0.8382∗∗∗ 1.2510∗∗∗ 1.2629∗∗∗

(0.246) (0.254) (0.196) (0.193)

Οβσερϖατιονσ 612 612 612 612

Πσευδο Ρ2 0.09 0.09 0.08 0.09

Λογ πσευδολικελιηοοδ −1132.67 −1129.70 −1165.08 −1164.45

Ποισσον εστιµατιονσ, ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ

∗∗∗ π < 0.01, ∗∗ π < 0.05, ∗ π < 0.1

Φυρτηερ χοντρολσ: Ρεφερεεσ, Τεαµσ, Σεασονσ ξ Ρουνδσ (αλλ δυµµιεσ)

Ταβλε 3: Τηε Ε⁄εχτ οφ Ηετερογενειτψ ον Τεαµ Ε⁄ορτ οφ Φαϖοριτεσ ανδ Υν−
δερδογσ
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τηε ιντενσιτψ πυτ φορτη βψ τηε φαϖοριτε δυρινγ ηοµε ανδ αωαψ γαµεσ. Τηε

χοε′χιεντ οφ ∀Ηετ_Οδδσ∀ ιν χολυµν (3) σηοωσ τηατ τηε ε⁄ορτ ρεδυχτιον ιν

ηετερογενεουσ µατχηεσ ισ παρτιχυλαρλψ λαργε ωηεν τηε φαϖοριτε δοεσ νοτ πλαψ

ιν φροντ οφ τηε ηοµε χροωδ. Εσπεχιαλλψ γαµεσ ιν τηε ηιγηεστ θυιντιλε οφ

ηετερογενειτψ αρε πλαψεδ σιγνι�χαντλψ λεσσ ιντενσελψ ωηεν τηε γαµε ισ πλαψεδ

αωαψ ασ συγγεστεδ βψ ουρ εστιµατιον ιν χολυµν (4). Ηοωεϖερ, τηε δι⁄ερενχε

ιν ε⁄ορτ ρεδυχτιον ατ αωαψ γαµεσ ισ νοτ θυιτε σιγνι�χαντ ωηεν ιντροδυχινγ

αν ιντεραχτιον τερµ ιντο α ποολεδ εστιµατιον οφ βοτη, ηοµε ανδ αωαψ γαµεσ.

3.3 Τεστινγ ουρ Μεασυρε οφ Ε⁄ορτ

Ηοω δο ωε κνοω τηατ τηε νυµβερ οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ ρεαλλψ σερϖεσ ασ α

γοοδ µεασυρε οφ τεαµ ε⁄ορτ? Ον αϖεραγε µορε ε⁄ορτ σηουλδ ινχρεασε α τεαµ�σ

προβαβιλιτψ το ωιν. Ιφ τηε νυµβερ οφ συσπενσιονσ τρυλψ ρε�εχτσ τηε αµουντ

οφ δεφενσιϖε ανδ τηυσ τεαµ ε⁄ορτ, µορε συσπενσιονσ σηουλδ βε ποσιτιϖελψ

ασσοχιατεδ ωιτη τηε τεαµ�σ προβαβιλιτψ το ωιν. Ον τηε οτηερ ηανδ, ονε χουλδ

αλσο εξπεχτ το σεε α δεχρεασε ιν τηε ωιννινγ προβαβιλιτψ ασ τηε τεαµ ηασ το

πλαψ α µαν δοων ωηενεϖερ α συσπενσιον ισ ρυλεδ.15 Το ϖαλιδατε ουρ µεασυρε οφ

ε⁄ορτ Ταβλε 4 εξπλαινσ τηε ουτχοµε οφ τηε γαµε βψ τηε σηαρε οφ πεναλτιεσ ρυλεδ

αγαινστ τηε εξ−αντε φαϖοριτε τεαµ.16 Ιν σπεχι�χατιονσ (1−4) ουρ δεπενδεντ

ϖαριαβλε ισ τηε δι⁄ερενχε ιν γοαλσ, ι.ε., τηε γοαλσ σχορεδ βψ τηε φαϖοριτε τεαµ

µινυσ τηε γοαλσ σχορεδ βψ τηε υνδερδογ, ωηιλε ιν χολυµνσ (5−8) εξπλαιν τηε

προβαβιλιτψ φορ τηε φαϖοριτε τεαµ το ωιν. Ιφ ουρ λινε οφ τηουγητ ισ χορρεχτ, αν

ινχρεασε ιν τηε σηαρε οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ σηουλδ λεαδ το α µορε φαϖοραβλε

ουτχοµε φορ τηε χορρεσπονδινγ τεαµ. Τηισ ρεασονινγ ισ παρτιαλλψ χον�ρµεδ ιν

χολυµν (1) ιν ωηιχη ωε εξπλαιν τηε δι⁄ερενχε ιν σχορεδ γοαλσ βψ α σιµπλε ΟΛΣ

ρεγρεσσιον. Χοντρολλινγ φορ τηε εξ−αντε ωιννινγ προβαβιλιτιεσ ανδ τεαµ �ξεδ

15Ηοωεϖερ, ρεσυλτσ φροµ σοχχερ φορ ινστανχε ινδιχατε τηατ εϖεν τηε περµανεντ εξπυλσιον
οφ α πλαψερ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ λεαδ το α δισαδϖανταγε φορ τηε α⁄εχτεδ τεαµ (ε.γ. Χαλιενδο
ανδ Ραδιχ (2006)).
16Νοτε τηατ τηε δενοµινατορ οφ τηισ µεασυρε αλρεαδψ αχχουντσ φορ τηε οϖεραλλ ιντενσιτψ

οφ τηε γαµε ασ ωελλ ασ τηε νυµβερ οφ φουλσ χοµµιττεδ βψ τηε υνδερδογ.
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ε⁄εχτσ, τηε σηαρε οφ 2−µινυτεσ συσπενσιονσ ρυλεδ αγαινστ τηε φαϖοριτε τεαµ

ηασ α ποσιτιϖε ανδ µαργιναλλψ σιγνι�χαντ ιµπαχτ ον τηε δι⁄ερενχε ιν γοαλσ.

Ιν χολυµν (2) ωε αγαιν τεστ φορ τηε λινεαριτψ οφ τηισ ε⁄εχτ ανδ σεε τηατ τηε

βεστ ουτχοµε ισ αχηιεϖεδ ωηεν τηε σηαρε οφ πεναλτιεσ ρισεσ το τηε 4τη θυιντιλε.

Ιν σπεχι�χατιονσ (3) ανδ (4) ωε ρεπεατ τηε πρεϖιουσ εστιµατιονσ βυτ ρεστριχτ

ουρ σαµπλε το τηε 50% µοστ ηοµογενεουσ γαµεσ. Ιν τηεσε γαµεσ α τεαµ�σ

µαργιναλ ε⁄ορτ σηουλδ ηαϖε τηε λαργεστ ιµπαχτ ον τηε ουτχοµε οφ τηε γαµε.

Ιν τηε ρεµαινινγ γαµεσ, εξ−αντε αβιλιτψ δι⁄ερενχεσ µαψ βε σο λαργε τηατ

τηε τεαµσ χαν ηαρδλψ α⁄εχτ τηε ουτχοµε βψ ινχρεασινγ ορ δεχρεασινγ ε⁄ορτσ.

Ινδεεδ ωε �νδ α µυχη στρονγερ ανδ ηιγηλψ σιγνι�χαντ ε⁄εχτ οφ τηε σηαρε οφ

πεναλτιεσ ον τηε δι⁄ερενχε ιν σχορεδ γοαλσ αµονγ ηοµογενεουσ χοντεσταντσ.

Ηοωεϖερ, α τεαµ�σ ε⁄ορτ σηουλδ πριµαριλψ βε διρεχτεδ τοωαρδ ωιννινγ

τηε γαµε ανδ νοτ τοωαρδ ουτσχορινγ τηε οππονεντ βψ µανψ γοαλσ. Α µορε

αππροπριατε ωαψ το ϖαλιδατε ουρ ε⁄ορτ µεασυρε ισ τηερεφορε το τεστ ιτσ διρεχτ

ιµπαχτ ον τηε τεαµ�σ ωιννινγ προβαβιλιτψ. Αγαιν α σιµπλε δεσχριπτιϖε στατιστιχ

σεεµσ το συ′χε το συππορτ ουρ αργυµεντ. Ιν τηε γαµεσ ωηιχη ωερε ωον

βψ τηε φαϖοριτε τηε αϖεραγε σηαρε οφ συσπενσιονσ ρυλεδ αγαινστ τηε φαϖοριτε

αµουντσ το 46.35% ωηιλε ιν τηε γαµεσ τηατ ωερε λοστ τηισ νυµβερ χορρεσπονδσ

το 44.48%. Ιν σπεχι�χατιον (5−8) οφ Ταβλε 4 ωε φυρτηερ τεστ τηισ δι⁄ερενχε

βψ ρεγρεσσινγ α δυµµψ ϖαριαβλε τακινγ ον τηε ϖαλυε 1 ιφ τηε φαϖοριτε τεαµ

ωινσ ανδ 0 οτηερωισε ον τηε σηαρε οφ πεναλτιεσ ανδ τηε χοντρολ ϖαριαβλεσ

υσεδ ιν τηε πρεϖιουσ σπεχι�χατιον. Ιν σπεχι�χατιον (5−6) ωε αγαιν ινχλυδε

αλλ γαµεσ ιν τηε αναλψσισ ωηιλε (7−8) ινχλυδεσ ονλψ τηε µοστ ηοµογενεουσ

γαµεσ. Τηε δισπλαψεδ χοε′χιεντσ αρε τηε µαργιναλ ε⁄εχτσ φροµ ουρ προβιτ

ρεγρεσσιον. Αγαιν τηε σηαρε οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ ρυλεδ αγαινστ τηε φαϖοριτε

ηασ α σιγνι�χαντ ποσιτιϖε ε⁄εχτ ον τηε ωιννινγ προβαβιλιτψ. Τηε χοε′χιεντ

ιν χολυµν (6) ιµπλιεσ τηατ α 10% ρισε ιν τηε σηαρε οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ

ινχρεασεσ τηε λικελιηοοδ οφ α ωιν ον αϖεραγε βψ 2.6%. Ιν ηοµογενεουσ γαµεσ

τηισ ε⁄εχτ ισ αβουτ 3 τιµεσ ασ λαργε.17 Τηε ρεσυλτσ ιν χολυµν (6) ανδ (8)

17Αµονγ τηε 50% µοστ ηοµογενεουσ γαµεσ, τηε φαϖοριτε χοµµιττεδ 51% οφ τηε πεναλτιεσ
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αγαιν ιµπλψ τηατ τηε ε⁄εχτ οφ τηε σηαρε οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ ισ µορε ορ λεσσ

λινεαρ. Τηε χοε′χιεντ φορ τηε 5τηθυιντιλε, ηοωεϖερ, ινδιχατεσ τηατ χοµµιττινγ

τοο µανψ πεναλτιεσ µαψ εϖεντυαλλψ ρεϖερσε τηισ ποσιτιϖε ε⁄εχτ. Συµµινγ υπ,

Ταβλε 4 προϖιδεσ διρεχτ εϖιδενχε τηατ νυµβερ οφ 2−µινυτε συσπενσιονσ ινδεεδ

ρε�εχτ τηε ε⁄ορτ πυτ φορτη βψ α ηανδβαλλ τεαµ. Τηισ ρεσυλτ ισ ρεασσυρινγ φορ

ουρ µαιν �νδινγσ ρεπορτεδ ιν τηε πρεϖιουσ τωο συβσεχτιονσ.

ιν τηε γαµεσ ηε ωον ανδ ονλψ 44% ιν τηε γαµεσ ωηιχη ωερε λοστ.
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∆επενδεντ ςαριαβλε: Γοαλσ Φαϖοριτε −Γοαλσ Υνδερδογ Φαϖοριτε Ωινσ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Αλλ Γαµεσ Λοω Ηετερογενειτψ Αλλ Γαµεσ Λοω Ηετερογενειτψ

2− Μινυτεσ Σηαρε Φαϖοριτε 0.0252∗ 0.0623∗∗∗ 0.0026∗∗ 0.0066∗∗∗

(0.013) (0.018) (0.001) (0.002)

2νδ Θυιντιλε 0.9664 2.0440∗ 0.0364 0.1266

(0.640) (1.048) (0.049) (0.092)

3ρδ Θυιντιλε 0.2933 1.7235∗ 0.0799∗ 0.2066∗∗

(0.580) (0.920) (0.046) (0.084)

4τη Θυιντιλε 1.6038∗∗ 2.5448∗∗ 0.1101∗∗ 0.3102∗∗∗

(0.789) (1.133) (0.050) (0.072)

5τη Θυιντιλε 1.2072∗ 2.7772∗∗∗ 0.0726 0.2063∗∗

(0.679) (0.906) (0.049) (0.086)

Τακεν σεατσ ιν % −0.0373 −0.0448 1.0113 0.7554 0.0997 0.0914 0.1298 0.0576

(1.120) (1.131) (1.832) (1.840) (0.115) (0.116) (0.205) (0.208)

Σπεχτατορσ/1000 0.0733 0.0859 −0.1777 −0.1549 −0.0147∗ −0.0143∗ −0.0310∗ −0.0287∗

(0.094) (0.093) (0.139) (0.138) (0.009) (0.009) (0.016) (0.016)

Ηετ_Οδδσ 8.4659∗∗∗ 8.3464∗∗∗ 6.5613∗∗∗ 6.6384∗∗∗ 0.5295∗∗∗ 0.5171∗∗∗ 0.6046∗∗ 0.6732∗∗

(1.158) (1.169) (2.270) (2.303) (0.099) (0.099) (0.260) (0.263)

Χονσταντ −5.4164∗∗ −5.1116∗ −7.7445∗∗ −6.6801∗

(2.714) (2.674) (3.624) (3.683)

Οβσερϖατιονσ 611 611 305 305 611 611 305 305

Ρ
2 ορ Πσευδο Ρ2 0.34 0.34 0.22 0.22 0.20 0.20 0.15 0.15

Λογ πσευδολικελιηοοδ −276.97 −276.80 −174.91 −173.91

∗∗∗ π < 0.01, ∗∗ π < 0.05, ∗ π < 0.1, ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ

(1−4) ΟΛΣ εστιµατιονσ, (5−8) Προβιτ εστιµατιον (µαργιναλ ε⁄εχτσ ρεπορτεδ), Φυρτηερ χοντρολσ: Τεαµσ (δυµµιεσ)

Ταβλε 4: Τεαµ Ε⁄ορτ ασ α ∆ετερµιναντ φορ τηε Ουτχοµε οφ τηε Γαµε
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4 Χονχλυσιον

Οργανιζατιονσ οφτεν ιµπλεµεντ τουρναµεντ σχηεµεσ το ινδυχε ινχεντιϖεσ ανδ

δεχιδε αβουτ προµοτιονσ οφ τηειρ εµπλοψεεσ. Ινδεεδ, τουρναµεντσ χαν λεαδ

το �ρστ βεστ ε⁄ορτ λεϖελσ βυτ ε⁄ορτ ισ πρεδιχτεδ το δεχλινε ιφ χοντεσταντσ αρε

ηετερογενεουσ. Σινχε ιν ρεαλιτψ χοντεστσ αρε σελδοµ χοµπλετελψ ηοµογενεουσ,

τηε ε⁄εχτιϖενεσσ οφ τουρναµεντσ ιν πραχτιχε ισ χαλλεδ ιντο θυεστιον. Ασ ουρ

αναλψσισ ηασ σηοων, τηερε ισ στρονγ εϖιδενχε ιν φαϖορ οφ τηε χονταµινατιον

ηψποτηεσισ, ι.ε., ηετερογενειτψ βετωεεν τεαµσ λεαδσ το α λεσσ ιντενσιϖε τουρ−

ναµεντ. Εσπεχιαλλψ τηε εξ−αντε φαϖοριτε ισ λικελψ το ωιτηηολδ ε⁄ορτ ωηιλε

τηε υνδερδογ δοεσ νοτ χεασε το εξερτ ε⁄ορτ ∀αγαινστ αλλ οδδσ∀. Ιν τηε γαµε

οφ ηανδβαλλ ορ ιν τεαµ σπορτσ ιν γενεραλ τηε λαττερ ρεσυλτ µαψ βε εξπλαινεδ

βψ σοµε σοχιαλ ορ πσψχηολογιχαλ χοστσ τηε ινφεριορ χοντεσταντ φαχεσ ωηεν νοτ

τρψινγ ηαρδ ενουγη αγαινστ αν εξ−αντε δοµιναντ ριϖαλ. Ηοωεϖερ, ιν οργα−

νιζατιονσ συχη σοχιαλ χοστσ µαψ βε αβσεντ ορ χονσιδεραβλψ λοωερ ασ ε⁄ορτ

προϖισιον ισ νοτ ασ πυβλιχλψ οβσερϖαβλε ασ ιτ ισ ιν σπορτσ. Ιν οργανιζατιονσ υν−

δερδογσ µιγητ τηερεφορε αλσο δεχιδε το σπαρε χοστλψ ε⁄ορτ ωηεν τηε προσπεχτσ

το ωιν αρε χονσιδεραβλψ λοω. Το πρεϖεντ τηισ οϖεραλλ δεχρεασε ιν περφορµανχε,

�ρµσ σηουλδ τρψ το σετ υπ τουρναµεντσ βετωεεν χοντεσταντσ οφ σιµιλαρ αβιλιτψ.

Ωηιλε ιν σπορτσ ρελεγατιον σψστεµσ ορ παψρολλ χαπσ ηελπ το ενσυρε α χοµπετι−

τιϖε βαλανχε, �ρµσ χαν, φορ ινστανχε, µατχη χονσταντσ ωιτη εθυαλ ϕοβ προ�λεσ,

εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ ορ τενυρε. Ιφ τηισ ισ νοτ ποσσιβλε, �ρµσ µαψ ηαϖε το

ηανδιχαπ τηε µορε αβλε χοντεσταντ (σεε φορ ινστανχε Λαζεαρ ανδ Ροσεν (1981)

ορ Κνοεβερ ανδ Τηυρµαν (1994)), αδδ αβσολυτε περφορµανχε στανδαρδσ ορ

ρεφραιν φροµ υσινγ τουρναµεντσ σχηεµεσ ατ αλλ.
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Λαβελ ∆εσχριπτιον Μεαν Σ∆ Μιν Μαξ
Ρουνδ Ρουνδ οφ Σεασον 17.5 9.82 1 34

Ρεφερεεσ Ιδ οφ Ρεφερεεσ 9.25 5.47 1 22

Γοαλσ Συµ οφ Σχορεδ Γοαλσ 59.18 7.49 38 87

Γοαλσ Φαϖοριτε � Γοαλσ Υνδερδογ Γοαλσ οφ τηε Φαϖοριτε � Γοαλσ οφ τηε Υνδερδογ 4.22 5.65 −15 27

Φαϖοριτε Ωινσ ∆υµµψ=1 ιφ Φαϖοριτε ωινσ ανδ 0 οτηερωισε 0.75 0.44 0 1

Συµ οφ 2−Μινυτε Συσπενσιονσ 2−Μινυτε Συσπενσιονσ περ Γαµε 8.18 3.16 0 19

2−Μινυτεσ Φαϖοριτε 2−Μινυτε Συσπενσιονσ οφ τηε Φαϖοριτε 3.79 1.89 0 10

2−Μινυτεσ Υνδερδογ 2−Μινυτε Συσπενσιονσ οφ τηε Υνδερδογ 4.49 1.94 0 10

2− Μινυτεσ Σηαρε Φαϖοριτε 2−Μινυτεσ Φαϖοριτε / 2−Μινυτε Συσπενσιονσ 45.88 15.91 0 100

Ηετ_Οδδσ Αβσ. ∆ι⁄ ιν Ωιννινγ Προβαβιλιτιεσ 0.49 0.26 0.00 0.85

Ηετ_Φιναλ Ρανκ Αβσ. ∆ι⁄ ιν Στανδινγσ ατ τηε Ενδ οφ τηε Σεασον 6.33 4.11 1 17

Ηετ_Χυρρεντ Ρανκ Αβσ. ∆ι⁄ ιν Χυρρεντ Στανδινγσ 6.09 3.96 1 17

Ηαλφτιµε Σχορε (∆ι⁄) Αβσ. ∆ι⁄ ιν Γοαλσ ατ Ηαλφτιµε 3.76 2.83 0 13

Τακεν σεατσ ιν % Αττενδανχε Ρελατιϖε το ςενυε Σιζε 0.78 0.20 0.11 1

Σπεχτατορσ/1000 Σπεχτατορσ περ Γαµε διϖιδεδ βψ 1000 4.76 3.11 1.00 19.40

∆ερβψ ∆υµµψ=1 ιφ Χιτιεσ οφ Τεαµσ αρε ωιτηιν 150κµ ∆ιστανχε 0.13 0.33 0 1

Ταβλε Α1: ∆εσχριπτιϖε Στατιστιχσ οφ Κεψ ςαριαβλεσ
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∆επενδεντ ςαριαβλε: Συµ οφ 2−Μινυτε Συσπενσιονσ

(1) (2) (3)

Ηετ_Οδδσ Ηετ_Φιναλ Ρανκ Ηετ_Χυρρεντ Ρανκ

2νδ Θυιντιλε −0.0477 −0.0681∗ 0.0095

(0.040) (0.039) (0.041)

3ρδ Θυιντιλε −0.0786∗ −0.1242∗∗∗ −0.0838∗∗

(0.043) (0.039) (0.042)

4τη Θυιντιλε −0.1237∗∗∗ −0.1826∗∗∗ −0.0972∗∗

(0.047) (0.044) (0.045)

5τη Θυιντιλε −0.2410∗∗∗ −0.2196∗∗∗ −0.1146∗∗

(0.054) (0.052) (0.049)

∆ερβψ 0.0706∗ 0.0631 0.0855∗∗

(0.040) (0.040) (0.041)

Τακεν σεατσ ιν % 0.2230∗∗ 0.1807∗ 0.1642

(0.103) (0.102) (0.106)

Σπεχτατορσ/1000 0.0024 0.0033 0.0086

(0.010) (0.010) (0.010)

Χονσταντ 1.7722∗∗∗ 1.8909∗∗∗ 1.9379∗∗∗

(0.159) (0.156) (0.182)

Οβσερϖατιονσ 612 612 594

Πσευδο Ρ2 0.10 0.10 0.10

Λογ πσευδολικελιηοοδ −1412.71 −1411.08 −1376.10

Ποισσον εστιµατιονσ, ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ

∗∗∗ π < 0.01, ∗∗ π < 0.05, ∗ π < 0.1

Φυρτηερ χοντρολσ: Ρεφερεεσ, Τεαµσ, Σεασονσ ξ Ρουνδσ (αλλ δυµµιεσ)

Ταβλε Α2: Ηετερογενειτψ ανδ Τεαµ Ε⁄ορτσ
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∆επενδεντ ςαριαβλε: Συµ οφ 2−Μινυτε Συσπενσιονσ

1στ Ηαλφ 2νδ Ηαλφ

(1) (2) (3) (4)

Ηετ_Οδδσ −0.0207∗∗ −0.0186∗∗∗

(0.008) (0.007)

Ηετ_Φιναλ Ρανκ −0.0212∗∗∗ −0.0162∗∗

(0.008) (0.007)

∆ερβψ 0.0531 0.0429 0.0717 0.0660

(0.074) (0.074) (0.061) (0.061)

Σεατσ τακεν ιν % 0.0853 0.0596 0.3173∗ 0.2864∗

(0.215) (0.215) (0.174) (0.174)

Σπεχτατορσ/1000 −0.0023 −0.0016 0.0044 0.0065

(0.019) (0.019) (0.014) (0.014)

Ηαλφτιµε Σχορε (∆ι⁄) −0.0075 −0.0079

(0.008) (0.008)

Χονσταντ 0.9312∗∗∗ 1.0838∗∗∗ 1.1994∗∗∗ 1.3056∗∗∗

(0.334) (0.344) (0.278) (0.286)

Οβσερϖατιονσ 611 611 611 611

Πσευδο Ρ2 0.09 0.09 0.08 0.08

Λογ πσευδολικελιηοοδ −1116.43 −1115.88 −1261.622 −1262.15

Ποισσον εστιµατιονσ, ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ

∗∗∗ π < 0.01, ∗∗ π < 0.05, ∗ π < 0.1

Φυρτηερ χοντρολσ: Ρεφερεεσ, Τεαµσ, Σεασονσ ξ Ρουνδσ (αλλ δυµµιεσ)

Ταβλε Α3: Ηετερογενειτψ ανδ Τεαµ Ε⁄ορτσ ιν Εαχη Ηαλφ
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2− Μινυτε Συσπενσιονσ

(Γαµε Αϖεραγεσ)

Ηετ_Οδδσ Συµ Φαϖοριτε Υνδερδογ

1στ Θυιντιλε 8.73 4.18 4.55

2νδ Θυιντιλε 8.93 4.42 4.52

3ρδ Θυιντιλε 8.11 3.84 4.28

4τη Θυιντιλε 7.94 3.64 4.30

5τη Θυιντιλε 7.16 2.88 4.29

Αλλ Γαµεσ 8.18 3.79 4.39

Ταβλε Α4: Τηε Ρελατιον βετωεεν Ηετερογενειτψ ανδ Ε⁄ορτ
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∆επενδεντ ςαριαβλε: 2−Μινυτε Συσπενσιονσ Φαϖοριτε

Φαϖοριτε ισ Ηοµε Τεαµ Φαϖοριτε ισ Αωαψ Τεαµ

(1) (2) (3) (4)

Ηετ_Οδδσ −0.2506 −0.4920∗∗

(0.215) (0.212)

2νδ Θυιντιλε 0.0031 0.0102

(0.075) (0.087)

3ρδ Θυιντιλε −0.1575∗ −0.1314

(0.091) (0.103)

4τη Θυιντιλε −0.1408 −0.2031

(0.117) (0.129)

5τη Θυιντιλε −0.2687∗ −0.4470∗∗∗

(0.141) (0.173)

∆ερβψ 0.2676∗∗∗ 0.2649∗∗∗ −0.0749 −0.0984

(0.079) (0.078) (0.100) (0.102)

Σεατσ τακεν ιν % −0.0931 −0.0719 0.0689 −0.0029

(0.158) (0.157) (0.263) (0.260)

Σπεχτατορσ/1000 0.0018 −0.0010 0.0262 0.0439

(0.015) (0.015) (0.028) (0.029)

Χονσταντ 1.1922∗∗∗ 1.1620∗∗∗ 1.3156∗∗∗ 1.2675∗∗∗

(0.152) (0.144) (0.292) (0.286)

Οβσερϖατιονσ 404 404 208 208

Πσευδο Ρ2 0.07 0.07 0.06 0.06

Λογ πσευδολικελιηοοδ −765.08 −763.33 −395.41 −394.29

Ποισσον εστιµατιονσ, ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ

∗∗∗ π < 0.01, ∗∗ π < 0.05, ∗ π < 0.1

Φυρτηερ χοντρολσ: Τεαµσ (αλλ δυµµιεσ)

Ταβλε Α5: Τηε Ε⁄εχτ οφ Ηετερογενειτψ ον τηε Φαϖοριτεσ� Ε⁄ορτ ωηεν Πλαψινγ
Αωαψ
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