
Statistiky celé ČLAF B 
 
Rekordy 
Nejvíce bodů v zápase (oba týmy): 86 (STA-TIT) 
Nejvíce bodů v zápase (součinem obou týmů): 34:48 (HEL-BOB) 
Nejvíce bodů v zápase (tým): 66 (STA v zápase STA-TIT a BOB v zápase BOB-HEL) 
Nejméně bodů v zápase (oba týmy): 23 (BOB-STA) 
Nejméně bodů v zápase (tým): 2 (STA v zápase BOB-STA) 
Nejvíce bodů ve čtvrtině (oba týmy): 37 (BOB-HEL, Q2) 
Nejvíce bodů ve čtvrtině (součinem obou týmů): 16:20 (HEL-BOB) 
Nejvíce bodů ve čtvrtině (tým): 32 (TIT v zápase TIT-DTS, Q2) 
Nejméně bodů ve čtvrtině (oba týmy): 0 (DTS-HEL a STA-HEL) 
Nejdelší touchdown: Petr Plaček (STA, 62 yardů) 
 
Z přehledu je patrné, že v ČLAF B letos nebyl ani jeden „shutout“, tzn. ve všech zápasech skórovaly oba týmy. To je 
něco, s čím se v ČLAF A není možné setkat. A ze 60 odehraných čtvrtin jen dvě skončily 0:0 – ve všech ostatních padly 
vždy alespoň dva body. 
 
Statistika typu skórovacích akcí 
• touchdowny: 125 

o passing: 45 (36%) 
o rushing: 76 (61%) 
o returny: 4 (3%) 

• safety: 13 
 
Return touchdowny si týmy rozdělily rovnoměrně – až na Dietos měl každý po jednom. Poměr passing a rushing 
touchdownů 1:2 zhruba měli Bobcats, Stallions a Hellboys. Dietos tento poměr měli výrazně pro passing (15:3), naopak 
Titans extrémně pro rushing (3:20). 
Ze třinácti safety bylo plných 11 v zápasech Bobcats. Šestkát si body připsali sami, pětkrát jejich soupeř. Na safety 
osbolutně rekordním zápasem byl duel Dietos-Bobcats s pěti safety, z toho čtyřmi v řadě! 
 
Statistika délky touchdownů  
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Z deseti krátkých passing touchdownů bylo hned sedm Dietos. Bez nich byl poměr krátkých touchdownů 3:33 ve 
prospěch rushing TDs.  
 
 
Statistika potvrzování touchdownu 
Potvrzení za jeden bod: 64 (52%) 
• pass: 21 (33%) 

o úspěšných: 6 (29%) 
• run: 43 (67%) 

o úspěšných: 25 (58%) 
Potvrzení za dva body: 60 (48%) 
• pass: 46 (77%) 

o úspěšných: 22 (48%) 
• run: 14 (23%) 

o úspěšných: 6 (43%) 
 



Hodně čitelná statistika – za jeden bod runem, za dva passem. Jednobodovou navíc opět „kazí“ Dietos. Ti passem 
potvrzovali (za bod nebo dva) 18 ze svých 19 touchdownů. Bez Dietos se tak runem za bod potvrzovalo 75% 
touchdownů. U dvoubodových potvrzení je to přesně opačně. Ultrarunoví byli Titans – 19 jednobodových potvrzení 
z 20 bylo runem. Kromě Dietos byli výrazně passům nakloněni i Bobcats 
Zajimavý je pohled na strategie týmů – Bobcats si 30x šli pro dva body a jel 3x pro jeden. Proti tomu Stallions hráli 29x 
za jeden a jen jednou za dva. Titans to pak měli 20:3. 
Pokud jde o výtěžnost z potvrzení, tak nikdo se nedostal na průměr aspoň bod na potvrzení. A lepších výsledků 
dosahovaly překvapivě týmy, které potvrzovaly vzduchem. Dietos měli průměr 0.95 bodu na potvrzení, Bobcats 0.94. 
Zbývající týmy si po touchdownech přilepšili průměrně pouze půlbodem na jedno potvrzení. Z pohledu obran povolily 
všechny týmy kolem 0.75 na potvrzení (nejhorší byli Bobcats) s výjimkou Dietos, kteří soupeřům nepovolili ani půl 
bodu na conversion. 
 
 
Hráčská statistika 
• Nejčastěji skórující hráči – „all purpose“ 

1. Jan Jeništa (BOB) – 11 (rushing) 
2. Jiří Kohut (BOB) – 10 (receiving) 
3. Petr Plaček (STA) – 9 (8 rushing, 1 kickoff return) 
4. Petr Jindra (HEL) – 8 (rushing) 
5. Jan Kakos (STA) – 6 (5 rushing, 1 receiving) 
  . Ladislav Pulec (TIT) – 6 (rushing) 

 
• Nejčastěji skórující hráči – rushing 

1. Jan Jeništa (BOB) – 11 
2. Petr Jindra (HEL) – 8 

   . Petr Plaček (STA) – 8 
 
• Nejčastěji skórující hráči – receiving 

1. Jiří Kohut (BOB) – 11 
2. Lubomír Niče (DTS) – 5 
  . Vlastimil Pokrývka (HEL) – 4 

 
• Nejvíce passing touchdownů 

1. Jan Kolařík (DTS) – 15 
2. Jan Jeništa (BOB) – 10 
3. Petr Jindra (HEL) – 6 
  . Jan Kakos (STA) – 6 

 
U Bobcats, Hellboys i Titans byl quarterback nejčastěji skórujícím hráčem a současně více touchdownů naběhal než 
naházel. U Stallions toto neplatilo jen těsně. Zcela mimo tato „kritéria“ ale byli Dietos. Jan Kolařík 15 touchdownů 
hodil, ale sám se jako první na goalline radoval jen jednou. 
Dietos se pak týká jedna zajímavost ohledně conversion. Devětkrát Dietos zvládli potvrdit passem, osm těchto passů 
chytil Lubomír Niče, který tak byl s přehledem nejčastěji potvrdivším hráčem. 


