FUTBAL
Tabuľka celkom podrobne, doma / vonku stručne:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev, remíz a prehier, skóre, počet
získaných bodov. L6 - bilancia posledných šiestich zápasov (víťazstvá, remízy, prehry), S - séria
tímu (V - víťazstvá, R - remízy, P - prehry, U - bez prehry, B - bez remízy, N - bez víťazstva, napr.
V3 - tri víťazstvá za sebou, U8 - osem zápasov bez prehry za sebou). Doma/Vonku - bilancia
tímu (víťazstvá, remízy, prehry) len doma alebo vonku, vždy len tá bilancia, ktorá je pre daný tím
aktuálna.
Tabuľka celkovo stručne, doma / vonku podrobne:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev, remíz, prehier a získaných bodov.
Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá, remízy, prehry), skóre len doma alebo vonku, vždy len
bilancia, ktorá je pre daný tím aktuálna. L4 - bilancia posledných štyroch zápasov doma alebo
vonku (víťazstvá, remízy, prehry), S - séria tímu doma alebo vonku (V - víťazstvá, R - remízy, P prehry, U - bez prehry, B - bez remízy, N - bez víťazstva, napr. P2 - dve prehry za sebou, N8 osem zápasov bez víťazstva za sebou).
Tabuľka posledných štyroch zápasov:
Tímy sú zoradené podľa umiestnenia v celkovej tabuľke. Nasleduje výpis posledných štyroch
zápasov (nie kôl) jednotlivých tímov, zľava je posledný odohraný zápas, potom predposledný
a pod. Ak sa hral zápas doma, za výsledkom je hviezdička (*).

HOKEJ
Tabuľka celkom podrobne, doma / vonku stručne:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev v normálnom hracom čase,
víťazstiev po predĺžení alebo po samostatných nájazdoch, prehier po predĺžení alebo po
samostatných nájazdoch a prehier v normálnom hracom čase, skóre, počet získaných bodov. L8 bilancia posledných ôsmich zápasov v normálnom hracom čase (víťazstvá, remízy, prehry), S séria tímu v normálnom hracom čase (V - víťazstvá, R - remízy, P - prehry, U - bez prehry, B - bez
remízy, N - bez víťazstva, napr. P12 - dvanásť prehier za sebou, B10 - desať zápasov bez remízy
za sebou). Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá v normálnom hracom čase, víťazstvá po
predĺžení alebo po samostatných nájazdoch, prehry po predĺžení alebo po samostatných
nájazdoch, prehry v normálnom hracom čase) len doma alebo vonku, vždy len tá bilancia, ktorá je
pre daný tím aktuálna.
Tabuľka celkovo stručne, doma / vonku podrobne:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev v normálnom hracom čase,
víťazstiev po predĺžení alebo po samostatných nájazdoch, prehier po predĺžení alebo po
samostatných nájazdoch, prehier v normálnom hracom čase a počet získaných bodov.
Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá v normálnom hracom čase, víťazstvá po predĺžení alebo
po samostatných nájazdoch, prehry po predĺžení alebo po samostatných nájazdoch, prehry
v normálnom hracom čase), skóre len doma alebo vonku, vždy len tá bilancia, ktorá je pre daný
tím aktuálna. L5 - bilancia posledných piatich zápasov v normálnom hracom čase (víťazstvá,
remízy, prehry) doma alebo vonku, S - séria tímu v normálnom hracom čase doma alebo vonku (V

- víťazstvá, R - remízy, P - prehry, U - bez prehry, B - bez remízy, N - bez víťazstva, napr. V5 - päť
víťazstiev za sebou, N9 - deväť zápasov bez víťazstva za sebou).
Tabuľka tabuľka posledných štyroch zápasov:
Tímy sú zoradené podľa umiestnenia v celkovej tabuľke. Nasleduje výpis posledných štyroch
zápasov (nie kôl) jednotlivých tímov, zľava je posledný odohraný zápas, potom predposledný
a pod. Ak sa zápas skončil po predĺžení alebo po samostatných nájazdoch, za výsledkom je
písmeno p. Ak sa hral zápas doma, za výsledkom je hviezdička (*).

TENIS
Tabuľka
Celkom: za menom hráča/hráčky je celkový počet zápasov, víťazstiev a prehier, percentuálna
úspešnosť. L10 - bilancia posledných desiatich zápasov (víťazstvá, prehry), T6 - bilancia za
posledných šesť týždňov (víťazstvá, prehry), S - séria hráča/hráčky (V - víťazstvá, P - prehry,
napr. V7 - sedem víťazstiev za sebou, P2 - dve prehry za sebou). Antuka alebo tráva alebo
tvrdý povrch - bilancia hráča/hráčky (víťazstvá, prehry), percentuálna úspešnosť na povrchu, na
akom bude hrať jeho/jej nasledujúci zápas. L6 - bilancia posledných šiestich zápasov (víťazstvá,
prehry) na povrchu, na akom bude hrať jeho/jej nasledujúci zápas. S - séria hráča/hráčky (V víťazstvá, P - prehry) na povrchu, na akom bude hrať jeho/jej nasledujúci zápas.

BASKETBAL (bez NBA, WNBA)
Tabuľka celkom podrobne, doma / vonku stručne:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev a prehier, priemerné skóre na
jeden zápas, percentuálna úspešnosť, počet získaných bodov. L6 - bilancia posledných šiestich
zápasov v normálnom hracom čase (víťazstvá, remízy, prehry), S - séria tímu v normálnom
hracom čase (V - víťazstvá, R - remízy, P - prehry, napr. V7 - sedem víťazstiev za sebou, P2 - dve
prehry za sebou). B - počet zápasov bez remízy v normálnom hracom čase za sebou.
Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá, prehry) len doma alebo vonku, vždy len tá bilancia, ktorá
je pre daný tím aktuálna. S - séria tímu v normálnom hracom čase doma alebo vonku (V víťazstvá, R - remízy, P - prehry). B - počet zápasov bez remízy v normálnom hracom čase za
sebou doma alebo vonku.
Tabuľka celkovo stručne, doma / vonku podrobne:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev a prehier, percentuálna úspešnosť,
počet získaných bodov. Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá, prehry), priemerné skóre na
jeden zápas len doma alebo vonku, vždy len tá bilancia, ktorá je pre daný tím aktuálna. P - počet
víťazstiev a prehier po predĺžení doma alebo vonku. L4 - bilancia posledných štyroch zápasov
v normálnom hracom čase (víťazstvá, remízy, prehry) doma alebo vonku. S - séria tímu
v normálnom hracom čase doma alebo vonku (V - víťazstvá, R - remízy, P - prehry). B - počet
zápasov bez remízy v normálnom hracom čase za sebou doma alebo vonku.
Tabuľka tabuľka posledných štyroch zápasov:

Tímy sú zoradené podľa umiestnenia v celkovej tabuľke. Nasleduje výpis posledných štyroch
zápasov (nie kôl) jednotlivých tímov, zľava je posledný odohraný zápas, potom predposledný
a pod. Ak sa zápas skončil po predĺžení, za výsledkom je písmeno p. Ak sa hral zápas doma, za
výsledkom je hviezdička (*).

BASKETBAL (NBA, WNBA)
Tabuľka celkom podrobne, doma / vonku stručne:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev a prehier, priemerné skóre na
jeden zápas, percentuálna úspešnosť, počet získaných bodov. L10 - bilancia posledných desiatich
zápasov v normálnom hracom čase (víťazstvá, remízy, prehry), S - séria tímu v normálnom
hracom čase (V - víťazstvá, R - remízy, P - prehry, napr. V7 - sedem víťazstiev za sebou, P2 - dve
prehry za sebou). B - počet zápasov bez remízy v normálnom hracom čase za sebou.
Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá, prehry) len doma alebo vonku, vždy len tá bilancia, ktorá
je pre daný tím aktuálna. S - séria tímu v normálnom hracom čase doma alebo vonku (V víťazstvá, R - remízy, P - prehry). B - počet zápasov bez remízy v normálnom hracom čase za
sebou doma alebo vonku.
Tabuľka celkovo stručne, doma / vonku podrobne:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev a prehier, percentuálna úspešnosť,
počet získaných bodov. Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá, prehry), priemerné skóre na
jeden zápas len doma alebo vonku, vždy len tá bilancia, ktorá je pre daný tím aktuálna. P - počet
víťazstiev a prehier po predĺžení doma alebo vonku. L6 - bilancia posledných šiestich zápasov
v normálnom hracom čase (víťazstvá, remízy, prehry) doma alebo vonku. S - séria tímu
v normálnom hracom čase doma alebo vonku (V - víťazstvá, R - remízy, P - prehry). B - počet
zápasov bez remízy v normálnom hracom čase za sebou doma alebo vonku.
Tabuľka posledných štyroch zápasov:
Tímy sú zoradené podľa umiestnenia v celkovej tabuľke. Nasleduje výpis posledných štyroch
zápasov (nie kôl) jednotlivých tímov, zľava je posledný odohraný zápas, potom predposledný
a pod. Ak sa zápas skončil po predĺžení, za výsledkom je písmeno p. Ak sa hral zápas doma, za
výsledkom je hviezdička (*).

HÁDZANÁ
Tabuľka celkom podrobne, doma / vonku stručne:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev, remíz a prehier, priemerné skóre
na jeden zápas, počet získaných bodov. L6 - bilancia posledných šiestich zápasov (víťazstvá,
remízy, prehry), S - séria tímu (V - víťazstvá, R - remízy, P - prehry, U - bez prehry, B - bez
remízy, N - bez víťazstva, napr. V3 - tri víťazstvá za sebou, B13 - trinásť zápasov bez remízy za
sebou). Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá, remízy, prehry) len doma alebo vonku, vždy len tá
bilancia, ktorá je pre daný tím aktuálna. S - séria tímu (V - víťazstvá, R - remízy, P - prehry) doma
alebo vonku.
Tabuľka celkovo stručne, doma / vonku podrobne:

Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev, remíz, prehier a získaných bodov.
Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá, remízy, prehry), priemerné skóre na jeden zápas len
doma alebo vonku, vždy len bilancia, ktorá je pre daný tím aktuálna. L4 - bilancia posledných
štyroch zápasov doma alebo vonku (víťazstvá, remízy, prehry), S - séria tímu doma alebo vonku
(V - víťazstvá, R - remízy, P - prehry, U - bez prehry, B - bez remízy, N - bez víťazstva).
Tabuľka posledných štyroch zápasov:
Tímy sú zoradené podľa umiestnenia v celkovej tabuľke. Nasleduje výpis posledných štyroch
zápasov (nie kôl) jednotlivých tímov, zľava je posledný odohraný zápas, potom predposledný
a pod. Ak sa hral zápas doma, za výsledkom je hviezdička (*).

VOLEJBAL
Tabuľka podrobne celkom, doma / vonku:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev a prehier, skóre, počet získaných
bodov. L6 - bilancia posledných šiestich zápasov (víťazstvá, prehry), S - séria tímu (V - víťazstvá,
P - prehry, napr. V7 - sedem víťazstiev za sebou, P2 - dve prehry za sebou). Doma/Vonku bilancia tímu (víťazstvá, prehry), skóre len doma alebo vonku, vždy len tá bilancia, ktorá je pre
daný tím aktuálna. L4 - bilancia posledných štyroch zápasov (víťazstvá, prehry) doma alebo
vonku. S - séria tímu doma alebo vonku (V - víťazstvá, P - prehry).
Tabuľka posledných štyroch zápasov:
Tímy sú zoradené podľa umiestnenia v celkovej tabuľke. Nasleduje výpis posledných štyroch
zápasov (nie kôl) jednotlivých tímov, zľava je posledný odohraný zápas, potom predposledný
a pod. Ak sa hral zápas doma, za výsledkom je hviezdička (*).
BASEBALL
Tabuľka podrobne celkom, doma / vonku:
Celkom: za názvom tímu je celkový počet zápasov, víťazstiev a prehier, priemerné skóre na
jeden zápas, percentuálna úspešnosť. L20 - bilancia posledných dvadsiatich zápasov (víťazstvá,
prehry), S - séria tímu (V - víťazstvá, P - prehry, napr. V7 - sedem víťazstiev za sebou, P2 - dve
prehry za sebou). Doma/Vonku - bilancia tímu (víťazstvá, prehry), percentuálna úspešnosť len
doma alebo vonku, vždy len tá bilancia, ktorá je pre daný tím aktuálna. L10 - bilancia posledných
desiatich zápasov (víťazstvá, prehry) doma alebo vonku. S - séria tímu doma alebo vonku (V víťazstvá, P - prehry).
Tabuľka posledných štyroch zápasov:
Tímy sú zoradené podľa umiestnenia v celkovej tabuľke. Nasleduje výpis posledných štyroch
zápasov (nie kôl) jednotlivých tímov, zľava je posledný odohraný zápas, potom predposledný
a pod. Ak sa hral zápas doma, za výsledkom je hviezdička (*).
OSTATNÉ ŠPORTY
Americký futbal, curling, florbal, futsal, plážový futbal, rugby... - tabuľky sú odvodené od
vyššie uvedených športov.

