O statistikách, a jak se co počítá...
Statistiky sestavuji podle zápisu o utkání. V některých případech si ale musím vystačit
pouze s denním tiskem, protože se zápisy nedochovaly. Nedochovaly se zápisy ze sezón
1960/61 a starších, 1966/67, 1967/68, 1969/70, play-off 1970/71, play-off 1972/73. Dále
jsou to ročníky, kdy Kladno nehrálo nejvyšší soutěž. Jsou to sezóny 1983/84, 1984/85,
1986/87 a kvalifikace o nejvyšší soutěž v těchto letech.
GP / number of games played - počet odehraných utkání
Počítají se jen ty starty, ve kterých hráč naskočil na led. Pokud byl hráč uveden na
soupisce v zápise o utkání, ale nehrál, start se mu nepočítá. Hráči, kteří do zápasu
nezasáhli, se totiž v zápise vyškrtávají. Pokud jsou k dispozici zápisy, tak hráče co nehráli,
uvádím v samostatném odstavci.
G / goals - góly/branky
Počet vstřelených branek. Počítají se všechny branky, včetně branek z rozhodujících
samostatných nájezdů. Zajímavostí je, že v NHL se branky ze samostatných nájezdů
nepočítají.
A / assists - asistence/nahrávky
Od sezóny 2013/14 rozhodčími nahlášené asistenty kontroluje videorozhodčí, k další
kontrole dochází na videu v komisi rozhodčích dodatečně. V letech předchozích už se
změny mohly dělat jen výjimečně.
P / points - (kanadské) body
Jedná se o součet branek a nahrávek.
PPG / power play goals - branky v přesilovkách
Jedná se o branky vstřelené při přesilových hrách 5/4, 5/3, 4/3.
SHG / shorthanded goals - branky v oslabení
Jedná se o branky vstřelené při oslabení 4/5, 3/5, 3/4.
WG / winning goals - vítězné branky
Vítězná branka je ta, která je o jednu vyšší, než vstřelil poražený tým. Například při výhře
5:3, je vítěznou brankou čtvrtá v pořadí. Jako vítězné branky se počítají i branky
z rozhodujícího samostatného nájezdu. Zajímavostí je, že v NHL se vítězné branky ze
samostatných nájezdů nepočítají.

TG / tying goals - remizová branka
Pokud utkání skončí nerozhodně, je jí vždy poslední branka vyrovnávajícího týmu.
V současnosti už se nepřidělují, protože se utkání prodlužuje, nebo následují samostatné
nájezdy.
+/- / plus/minus net - pozitivní a negativní účast na ledě při vstřelené brance
Hráčům, kteří jsou na ledě při vstřelení branky, se započte jeden plusový bod, při
obdržené minusový bod. Pokud ale padne branka v přesilovce, body se nezapočítávají.
Počítají se pouze při stejném počtu hráčů na ledě, nebo když vstřelí branku oslabené
mužstvo. Pokud hráč vstřelí gól z trestného střílení, dostane plusový bod jen on sám.
Plusový bod z rozhodujícího samostatného nájezdu se nepřiděluje. Do sezóny 2009/10
body hlásily o přestávkách a na konci utkání vedoucí mužstev, od sezóny 2010/11 se body
účasti na ledě zaznamenávají v boxu časoměřičů.
PIM / penalties in minutes - trestné minuty
Počet trestných minut. V souhrnu jsem je ještě rozepsal na 2 minutové (nižší trest), 5
minutové (vyšší trest), 10 minutové (osobní trest), GM (game misconducts-osobní trest do
konce utkání) a MP (match penalties-trest ve hře). Při trestu do konce utkání se hráči
připočte 20 trestných minut, při trestu ve hře 25 minut. Při trestu ve hře se ale do statistiky
připočte jen do kolonky „MP“, a to i přesto, že při utkání mužstvo hraje automaticky 5
minut oslabeno. Do sezóny 2000/01 se uděloval i disciplinární trest (DT = 20 TM), ten
jsem však zařazoval do kolonky „GM“. Do sezóny 1989/90 včetně, se za trest do konce
utkání hráči připočte pouze 10 trestných minut.
MIP / minutes in play - počet odchytaných minut u brankářů
Pokud mužstvo na konci utkání odvolá brankáře, tak se od sezóny 2010/11 započítává jen
ten čas, který brankář strávil na ledě. U starších sezón se mu započítává celých 60 minut.
SVS / saves - úspěšné zásahy
V sezónách 2010/11-2012/13 se oficiálně započítávaly i zásahy ze samostatných nájezdů,
což je naprostá zhovadilost. Já jsem toto ignoroval a do statistik na tomto webu
započítával pouze úspěšné zásahy během 60, resp. 65 minut hry, právě tak, jak se to dělá
v současné době. Do sezóny 2009/10 zásahy brankářů hlásili vedoucí mužstev, od sezóny
2010/11 se zaznamenávají v boxu časoměřičů. V sezóně 2013/14 se zásahy vypočítaly
podle střel na branku, které zaznamenávaly „tabletáři“. V sezóně 2014/15 v 1. lize zásahy
opět hlásí vedoucí mužstva.
GA / goals against - obdržené branky

Od sezóny 2013/14 se stejně jako v NHL nezapočítávají brankářům branky obdržené
z rozhodujícího samostatného nájezdu. Já jsem toto pravidlo uplatnil i na předchozí
ročníky, aby nedocházelo ke zkreslování statistik.
GAA / goals against as average per 60 minutes - průměr počtu obdržených branek na 60
minut hry
% / SVS as percentage - % úspěšnost zásahů
SO / shutouts - utkání bez obdržené branky
Nezapočítávají se branky z rozhodujících samostatných nájezdů. Pokud utkání skončí 1:0
po SN, mají tedy čisté konto oba brankáři.
W/T/L / number of games won/tie/lost - počet výher/remíz/proher
Jako výhry/prohry se počítají i výhry/prohry po samostatných nájezdech. Počítají se jen
tomu z brankářů, který byl na ledě při vítězné, remízové, či prohrávající brance.
ENG / empty net goals - góly do prázdné branky
Góly do prázdné branky při odvolání brankáře. Nepočítají se brankářům do statistik.
GWS / game winning shots - branky z rozhodujících samostatných nájezdů
Nepočítají se brankářům do statistik.

