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Témaválasztás relevanciája





A draft
Draft-okról általában és az MLB Draft



Draft – a tehetségek „toborzásának” helye

Leérettségizett diákok, 
valamint 

főiskolák/egyetemek 
hallgatóinak 

játékosbörzéje

Minden évben az amerikai ligákban (MLB, NFL, NHL, 
NBA)

Játékosok teljesítménye alapján sorrend felállítása –
rounds and picks

Csapatok draft pozíciója: az előző szezonban elért 
eredményének fordítottja, de ez változhat (ligánként

eltérő



A legszabályozottab a Major League Baseball Draft-ja1

• Minden év júniusában

• Szezon közben – 30 Major Legaue Clubs

• 40 kör
Rendezése

• USA, Kanada, Puerto Rico lakosai

• USA-ban tartózkodó diákok/hallgatókDraft játékosok

• MLB Scouting Bureau

• Sorrend felállítása teljesítmény alapjánSorrend felállítása

• Draft pick

• Bonus pool

• Nem draftolt játkosok
„Draftolás”

1. Garmon, 2013



A baseball-ban a legmagasabb a draft játékosok leigazolásának kockázata2

• Információhiány – MLB Scouting Bureau

• Minor és major ligák közötti különbség

• Baseball korfa4 – high school vs. college3

Major 
szint 

elérése
33%3 Állandó 

csapattag8%3

2. Spurr, 2000
3. Berri, Schmidt, 2010
4. Silver, 2012



Kutatási kérdések és hipotézisek



Létezik-e kapcsolat a 
játékosok draft pozíciója 

és a nekik fizetett 
bónuszok között?

Létezik-e kapcsolat a 
játékosok draft pozíciója 
és a „draftolás” után a 
major ligában nyújtott 
teljesítményük között?

Létezik és erős 
a kapcsolat

Létezik, de 
gyenge a 
kapcsolat



Módszertan



• Draft 1. kör (2002-2011)
– Adatok „tisztítása”

• Nem draft-olt játékosok kiszűrése

• Posztot váltó játékosok

• Major ligát el nem érő játékosok

• Elemzésbe bevont változók
– Bónuszok

• Infláció

– Teljesítménymutatók (2003-2014)

• OPS – ütők

• ERA – dobók

• Csapattagság és értékelhető eredmény

• Elemzési eszközök (SPSS)
– Korrelációs vizsgálat

– Leíró statisztikai elemzés



Eredmények



Draft Pick-ek és a bónuszok kapcsolata

• A pick-ek és a bónuszok kapcsolata
közepesen erős negatív korrelációt
mutat
– Szignifikáns a kapott eredmény – a

korreláció 1%-os szignifikancia szint
mellett elfogadható



Ütő játékosok

• OPS átlagos eredménye 
– gyenge negatív kapcsolat a pick

helyezéssel, valamint gyenge 
pozitív kapcsolat a bónusszal

• Mindkét esetben csak 5%-os 
szignifikancia szinten elfogadható

• MLB csapattagság és 
eredmény
– Pick helyezéssel gyenge negatív 

kapcsolat
• 1%-os szingnifikancia szint

– Bónusszal gyenge pozitív 
kapcsolat

• csak 5%-os szingnifkinacia szinten 
fogadható el



Ütő játékosok



Dobó játékosok

• ERA átlagos eredménye
– Nincs kapcsolat a pick-kel

– Nincs kapcsolat a bónusszal
• Egyik eredmény sem 

szignifikáns

• MLB csapattagság és 
eredmény
– Gyenge negatív kapcsolat a 

pick-kel
• 1%-os szignifikancia

– Nincs kapcsolat a bónusszal
• Nem szignifikáns



Dobó játékosok



További kutatási lehetőségek



• További draft round-ok bevonása a
vizsgálatba

• További teljesítménymutatók bevonása,
posztonként eltérő elemzés

• Bónuszt befolyásoló tényezők feltárása



Köszönjük a figyelmet!



Major 
szint 

elérése
33%3 Állandó 

csapattag8%3

N MLB ER MLB ER/N Sz>4 Sz>4/N

H 152 108 71,1% 57 37,5%

P 145 99 68,3% 51 35,2%

H+P 297 207 69,7% 108 36,4%

3. Berri, Schmidt, 2010

1990-1997
40 kör

2002-2011
1. kör



Első körös draft játékosok csoportba bontása

• Bónuszok tekintetében
egyértelműen lehet látni
a különbséget a 3
csoport között

• Az első 10 helyezett
jelentősen nagyobb
bónuszt kap általában

• A 2. és 3. csoport között
viszont már nincs ekkora
eltérés



Ütők, dobók teljesítménye a csoportok szerint


