
ZKRATKY POUŽÍVANÉ V ZÁPISU A V HODNOCENÍ
ZKRATKA VÝZNAM ANGLICKY
Σ nadhozy celkem suma /A/
2B dvojmetový odpal two-base (double) hit
3B trojmetový odpal three-base (triple) hit
A asistence assist
AB start na pálce (bez BB, HB, SF, SH, E2int) at bat
B počet špatných nadhozů ball /A/
B1 počet získaných zisk 1b na cokoliv -
BA pálkařský průměr = H / AB (poměr metových odpalů ke startům na pálce) batting average
BB meta zdarma za 4 „boly“ base on balls
BFP pálkaři, kterým nadhazovač nadhazoval batters faced to pitcher
BK nesprávný nadhoz balk (= IP - illegal pitch)
CG zápas odházený jedním nadhazovačem complete game
CO meta zdarma pro překážení zadáka catcher obstruction
CS chycená krádež caught steal
DP suplující hráč designated player
DP dvojaut double play
E, e chyba error
E2int meta zdarma pro překážení zadáka catcher´s interference
ER umožněný bod earned run
ERA průměr bodů umožněných nadhazovačem na zápas earned runs average
F zákrok v poli = PO + A + E fielding
FA polařský průměr (poměr úspěšných zákroků v poli /O + A/ ke všem zákrokům) fielding average
FC volba v obraně fielder´s choice
FO nucený aut forced out
G zápas (týmu, hráče, nadhazovače) = W + L game
GDP odpal na zem do nuceného dvojautu grounded into double play
GF zápas ukončený nadhazovačem game finished
GS zápas zahájený nadhazovačem game started
H odpal hit
HB (HP) zasažení pálkaře nadhozem hit by pitch
HR homerun homerun
IBB úmyslná meta zdarma intentional base on balls
INN nadhazovaná, odehraná směna inning pitched, played
IP odházená směna inning pitched
IPc odchytaná směna (catcher) /A/
L prohraný zápas (týmu, nadhazovače) losing (team, pitcher)
LST prohra nadhazovače -
O počet všech autů v zápase -
OBA úspěšnost postupu na 1.metu (H+BB+HB)/(AB+BB+HB+SF) on base percentage
OE zisk 1B na chybu soupeře on error
PA (PAB) všechny starty na pálce plate appearance
PB nechycený nadhoz passed ball
PCT úspěšnost vítězství týmu = W / (W + L) percentage
PH střídající pálkař pinch hitter
PO aut putout
pos pozice v obraně, post position
PR střídající běžec pinch runner
R dosažený bod run
RBI body stažené odpalem runs batted in
S počet dobrých nadhozů strike /A/
SA průměr met dosažených odpalem = TB / AB slugging percentage
SAV udržené vítězství nadhazovačem save
SB ukradená meta stolen base
SF sebeobětovací dlouhý odpal sacrifice fly
SH sebeobětovací ulejvka sacrifice hit (bunt)
SO strike aut strike out
SV zachráněný zápas saves
TB mety získané odpaly celkem = H + 2B + 2x3B + 3xHR total bases
TP trojaut triple play
W vítězný tým, nadhazovač winning (team, pitcher)
WON vítězství nadhazovače -
WP nechytatelný nadhoz wild pitch
W/L úspěšnost vítězství nadhazovače = W / (W + L) win-lose average


