Ocenění nejlepších hráčů sezóny
Tento dokument obsahuje přehled kategorií, ve kterých se budou oceňovat nejlepší hráči sezóny a popis
na základě jakých kritérií jsou tito hráči nominováni.
Tento dokument nabývá účinnosti dnem 14.5.2020 a ruší se jím všechny předchozí dokumenty k ocenění
nejlepších hráčů sezóny.

Definice pojmů
•
•

Základní část – do základní části jsou započítány jak zápasy v základní části Extraligy, tak i
v nadstavbové části Extraligy. Pozor do základní části nejsou započítány zápasy Baráže o

Extraligu

Play-off – do play-off jsou započítány všechny zápasy Wild Card Game a Czech Series

Nejlepší pálkař základní části
Vybírán na základě pálkařských statistik základní části Extraligy. Vybírán z hráčů, jež mají minimální AB
= 60% * 3 * počet odehraných zápasů v základní části Extraligy. Kritéria pro výběr hráče jsou
následující:
1. Nejvyšší OPS

Nejlepší nadhazovač základní části
Vybírán na základě nadhazovacích statistik základní části Extraligy. Vybírán z hráčů, jež mají minimální
IP = 4 * celkový počet odehraných zápasů v základní části Extraligy / 4. Kritéria pro výběr hráče jsou
následující:
1. Nejnižší ERA
2. Nejvyšší IP
3. Nejvíce SO
4. Nejméně H
5. Nejméně BB

Nejlepší polař základní části

aktualizováno

Kvalifikační kritéria pro hráče
Aby byl hráč zařazen do volebního seznamu, musí odehrát dále uvedené minimum směn nebo utkání (v
závislosti na pozici) na dané pozici v obraně.
•
•
•

•

Nadhazovači musí nadhazovat minimálně takový počet směn, který se rovná počtu utkání
odehraných jeho týmem v základní části.
Zadák musí odchytat minimálně polovinu celkového počtu utkání týmu v základní části.
Všichni vnitřní i vnější polaři musí odehrát minimálně takový počet směn, který se rovná
pětinásobku počtu utkání odehraných jeho týmem v základní části. (tedy v průměru minimálně
5 směn na utkání, nebo to také odpovídá tomu, že odehraje minimálně 7,5 směn a nastoupí
v přibližně 67% utkání). Toto zajistí, že budou nominováni pouze hráči, kteří hrají stabilně.
Všichni vnitřní i vnější polaři budou hodnoceni na pozici, na které nastupovali nejvíce směn (v
případě pochybnosti na té pozici, na kterou ho určí manažer jeho týmu).

Pravidla volby
• Volí pouze manažeři a trenéři týmů (maximálně tři osoby za tým). Každý volitel musí vyplnit
kompletně dotazník tak, aby byl uznán platným.
• Hlasovací lístek bude obsahovat tři hráče, kteří budou hodnoceni body 3, 2, 1.
• Manažeři a trenéři nesmí volit hráče ze svého týmu.
•

•
•

Vnější polaři budou voleni na konkrétní pozice, tedy například levý polař, ne pouze například tři
vnější polaři.
ČBA před zahájením volby poskytne volitelům seznam hráčů na jednotlivých pozicích, kteří
splňují kvalifikační kritéria. Seznam hráčů bude uveden v abecedním pořadí.

Nejvíce homerunů základní části
Vybírán na základě pálkařských statistik základní části Extraligy. Vybírán z hráčů, kteří mají nejvyšší
počet odpálených HR za odehrané zápasy v základní části Extraligy. V případě rovnosti počtu odpálených
HR rozhoduje o vítězi vyšší SLG po základní části Extraligy.

Nejužitečnější hráč play-off
Je vybírán „subjektivně“ na základě výrazných úspěchů či událostí, na kterých se vybíraný hráč podílel.

Nejlepší pálkař play-off
Vzhledem k menšímu počtu odehraných zápasů se nejlepší pálkař play-off vybírá na základě
subjektivního hodnocení ZK, kde statistiky slouží jen jako pomocný ukazatel při hodnocení.

Nejlepší nadhazovač play-off
Vzhledem k menšímu počtu odehraných zápasů se nejlepší nadhazovač play-off vybírá na základě
subjektivního hodnocení ZK, kde statistiky slouží jen jako pomocný ukazatel při hodnocení.

Junior roku

novinka

Elektronicky hlasují manažeři a trenéři týmu, totožně jako v případě volby nejlepšího polaře.

Nejlepší tým roku
Vítěz Czech Series daného roku.

Trenér roku
Nominace posílá veřejnost, hráči, trenéři, prostě kdokoli. Ze seznamu vybírá TMK tři trenéry, ze kterých
pak vybírá TMK a předchozí vítězové – každý má jeden hlas.

Rozhodčí roku
Vybírají manažeři Extraligových a Prvoligových klubů. Vybírají tři rozhodčí, kteří podle pořadí získávají
určitý počet bodů a ten, kdo jich má nejvíc je držitelem ceny.

Největší osobnost Extraligy
Elektronicky hlasují hráči a trenéři Extraligy.

Zahraniční hráči

novinka

V případě zahraničních hráčů se vyhlašují tyto kategorie (pokud se kvalifikují):
• nejlepší pálkař
• nejlepší nadhazovač
• MVP
Pokud se nekvalifikují nebo se neumístí, nebude příslušná cena vůbec vyhlášena (pro zahraničního
hráče).
Ve všech výše uvedených i ostatních disciplínách volit pouze hráče s českou národností.

