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STATISTIKFÖRKLARING

ST.?
STATISTIKFÖRKLARING, HITTING
G

- GAMES

- Antal spelade matcher.

PA

- PLATE APPERANCES

- Totalt antal gånger uppe som slagman.

AB

- AT BATS

-

R

- RUNS

- Insprungna poäng som löpare.

H

- HITS

-

Totalt antal godkända slag som inte resulterat i bränning eller
error.

TB

- TOTAL BASES

-

TB=1*(H-2B-3B-HR)+2*2B+3*3B+4*HR
Används mest för att beräkna slugging average.

2B

- DOUBLES

- Slag som man hann springa till andra bas på.

3B

- TRIPPLES

- Slag som man hann springa till tredje bas på.

HR

- HOMERUNS

- Slag som man hann springa ända hem och göra poäng på.

SAC

- SACRIFICES

Uppoffrande slag där slagmannen blir bränd.
- Bunt där löpare avancerar eller lång lyra med löpare på 3:e
som gör poäng.

BB

- BASE ON BALLS

- Fritt avancemang till första bas efter fyra bollar.

HP

- HIT BY PITCH

- Träffad av pitchern, fritt avancemang till 1B.

SB

- STOLEN BASES

- Stulna baser som löpare

CS

- CAUGHT STEALING

- Bränd vid försök att stjäla en bas.

K

- STRIKE OUTS

- Bränd efter tre strikar av pitchern.

RBI

- RUNS BATTED IN

- Inslagna poäng som slagman.

B.AVE

- BATTING AVERAGE

-

S.AVE

- SLUGGING AVERAGE - Mått på hur långt man som slagman i snitt hinner på sina slag.

Antal gånger uppe som slagman, som inte resulterat i walk, HP
eller en sacrifice.

Snitt på hur ofta man slår ett slag som utelaget inte kan göra
en bränning på. 1.000 maxvärde.
Ju högre värde desto bättre.

OB%

- ON BASE %

-

Tar sig ut på bas, via ett slag, walk eller HP, dock inte error
eller fielders choice (utelaget bränner en annan löpare)
1.000 maxvärde.

STATISTIKFÖRKLARING, FIELDING
PO

- PUT OUTS

- Utförda bränningar, t.ex tagit en lyra.

A

- ASSISTS

- Hjälpt till vid bränning, oftast kast till första bas.

E

- ERRORS

-

I

- INNINGS

- Antal spelade innings. Varje bränning räknas som 1/3 inning.

F.AVE

- FIELDING AVERAGE

- Snittvärde på defensiva spelet. 1.000 maxvärde.

Spelarmisstag som utespelare, där slagmannen eller löpare
borde ha blivit bränd.

STATISTIKFÖRKLARING, PITCHING
W

- WINS

- Vinnande pitcher.

L

- LOSSES

- Förlorande pitcher.

S

- SAVES

- Avlösande pitcher som håller en ledning matchen ut.

ERA

- EARNED RUN AVRAGE

-

G

- GAMES

- Antal spelade matcher.

GS

- GAMES STARTED

- Antal startade matcher.

CG

- COMPLETE GAMES

-

Antal spelade matcher där pitchern spelade hela matchen
själv.

SHO

- SHUT OUTS

-

Antal spelade matcher motståndarna inte lyckas ta några
poäng.

IP

- INNINGS PITCHED

-

Antal pitchade innings. Varje bränning räknas som 1/3
inning.

BF

- BATTERS FACED

- Antal slagmän som pitchern möter. Se även PA.

R

- RUNS

- Totalt antal insläppta poäng.

ER

- EARNED RUNS

- Antal insläppta poäng som "orsakas" av pitchern.

H

- HITS

-

HR

- HOME RUNS

- Slag som man hann springa ända hem och göra poäng på.

BB

- BASE ON BALLS

- Fritt avancemang till första bas efter fyra bollar.

HB

- HITS BATSMEN

- Pitch som träffar slagmannen, se även HP.

K

- STRIKE OUTS

- Bränd efter tre strikar av pitchern.

WP

- WILD PITCHES

-

BK

- BALKS

- Felaktig pitcherrörelse.

Genomsnittlig poäng som en pitcher släpper under en 9
innings match. ERA=(9*ER)/IP

Totalt antal godkända slag som inte resulterat i bränning
eller error.

Vilda kast som catchern inte kan fånga och som löpare
avancerar på.
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