Užívateľský manuál
k systému pre zadávanie zápisov zo stretnutí
Úvodná stránka
Bezprostredne po prihlásení sa do informačného systému sa na vašej pracovnej ploche zobrazí úvodná stránka obsahujúca
záložku LIVE ZÁPASY, kde po označení sa vá zobrazí zoznam zápasov.
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V pravej časti vašej pracovnej plochy sa nachádzajú možnosti pre rýchlu navigáciu ku konkrétnemu zápasu, prípadne
zoznamu zápasov. Ak poznáte konkrétne číslo zápasu, ku ktorému chcete doplniť údaje tak ho zadajte do kolónky číslo
zápasu a kliknite na tlačítko „GO“. Ak poznáte len dátum stretnutia tak ho zadajte do kolónky dátum a kliknite na tlačítko
„GO“. V pravej časti sa nachádzajú aj rýchle linky pre prístup k zoznamom zápasov podľa termínu alebo podľa statustu
zápasu. Rozlišujeme niekoľko stavov zápasov:
- pred zápasom je zápas v príprave
- po uzavretí súpisiek a stlačení tlačítka „LIVE“ je zápas v stave LIVE
- po uzavretí zápasu je zápas v stave uzavretý
- v prípade potreby môže administrátor zaápas znovu otvoriť pre doplnenie informácií
V strednej časti vašej pracovnej plochy sa nachádza samotný zoznam vyhľadaných zápasov – úvodný zoznam obsahuje
zápasy aktuálneho dňa. Nad zoznamom zápasov sa nachádza formulár prostredníctvom ktorého je možné si vyﬁltrovať
zoznam zápasov. Po zadaní ﬁltrovacích kritérií stlačte tlačítko “Hľadaj”.
Správa zápasu
Zapisovatelia zadávajú do systému informácie o priebehu zápasu. Priebeh zápasu je zadávaný do systému na základe
predpisov SZFB pre jednotlivé súťaže – online alebo v deﬁnovanom čase po ukončení zápasu. Po zadaní všetkých udalostí a
štatistických údajov zapisovateľ uzavrie zápas.
Zapisovateľ spravuje a má prístup len k zápasom, ktoré mu boli pridelené.
Je nevyhnutné, aby boli do systému zadávané len korektné údaje.
Stavy zápasu
Z pohľadu zapisovateľa rozoznávame 6 rôznych stavov zápasu, ktoré ovplyvňujú to aké údaje je možné k zápasu dopĺňať.
• Zápasy v príprave
Ide o stav pred zápasom. V tomto stave si zapisovateľ môže otvoriť zápas, zadávať súpisky, doplniť rozhodcov, funkcionárov.
Je to stav, v ktorom by mal byť zápas maximálne do času, v ktorom sa v skutočnosti hrá. V tomto stave ešte nie je možné
zadávať góly, vylúčenia a iné udalosti v rámci zápasu.
• Zápasy v stave LIVE
Ide stav v priebehu zápasu. Zapisovateľ zápas prepne do stavu LIVE tesne pred začiatkom zápasu. V stave LIVE už nie je
možné do súpisky pridávať hráčov.
• Uzatvorené zápasy
Ide o stav po zápase. Po doplnení všetkých štatistických informácií a skontrolovaní zapisovateľ uzatvára zápas. Po uzavretí
zápasu sa prepočítajú štatistiky súťaže a zápas sa pripočíta do výsledkovej tabuľky súťaže. Po uzatvorení zápasu už nie je
možné dopĺňať štatistické údaje.
• Znovuotvorené zápasy
V prípade potreby doplnenia doplňujúcich informácií k už uzatvorenému zápasu alebo z dôvodu opravenia chyby v zápise
môže administrátor SZFB znovuotvoriť zápas na editáciu. Zapisovateľ následne doplní, prípadne opraví príslušné údaje a
následne opätovne uzatvorí zápas.
• Neodohraný zápas
Zápas sa vôbec neuskutočnil napr. z dôvodu, že neprišiel súper.
Zapisovateľ tento stav zápasu potvrdí tlačidlom NEHRANÝ a do poznámky napíše dôvod, ktorý mu nadiktuje rozhodca
stretnutia alebo kompetentná osoba stretnutia.
• Nedohraný zápas
Zápas sa začal hrať, ale z rôznych dôvodov, prevážne technického charakteru nemohol byť dokončený. T.j. v priebehu zápasu
napríklad bude prerušená dodávka elektrickej energie.
Zapisovateľ tento stav zápasu potvrdí tlačidlom NEUKONČENÝ a do poznámky napíše dôvod, ktorý mu nadiktuje rozhodca
stretnutia alebo kompetentná osoba stretnutia.
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Príprava pred zápasom
Po výbere príslušného zápasu zo zoznamu zápasov (stav v príprave) sa zobrazí obrazovka zápasu. V hodnej časti obrazovky
sa zobrazujú aktuálne informácie o zápase – súperi, súťaž, dátum a čas a podobne.
V pravej hornej časti sa nachádza aj tlačítko “LIVE” pre prepnutie zápasu do stavu LIVE. Toto tlačítko však použite až po
zadaní a kontrole zostáv jednotlivých tímov.
V pravej časti obrazovky sa nachádzajú navigačné linky pre zadanie zostáv a funkcionárov pre domáci tím ako aj pre tím
hostí. Rovnako je potrebné zadať pred zápasom aj rozhodcov zápasu a prípadne navrhované odmeny rozhodcom.
Vo fáze prípravy pred zápasom ešte nie je možné zadávať góly, vylúčenia a iné udalosti v rámci zápasu.
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Zadanie zostavy / zápasovej súpisky tímu
Po kliknutí linku Zostavy domáceho tímu alebo tímu hostí sa zobrazí obrazovka pre zadávanie súpisky zápasu. Súpisku je
potrebné zadať v rámci prípravi pred zápasom pre oba tímy.
Obrazovka je rozdelená na 2 hlavné časti – vľavej strane sa nachádza zoznam všetkých hráčov, ktorí za daný tím v súťaži
nastúpili a teda tvorí akúsi súpisku hráčov pre celú súťaž. Z tohoto zoznamu hráčov je následne možné pridávať hráčov do
zápasovej súpisky. V prípade, ak v zápase nastúpi hráč, ktorý nie je v zozname hráčov tímu pre danú súťaž (napr. hráč zo
súpisky nižšej vekovej kategórie), tak je možné daného hráča pridať do zápasovej súpisky na základe priezviska – výberom zo
zoznamu, alebo na základe čísla registračného preukazu (je možné zadať aj viac čísiel KRP oddelených čiarkou).
V pravej strane obrazovky sa nachádza zoznam hráčov pre daný zápas. Z tohoto zoznamu je možné hráčov v prípade potreby aj odstrániť – označením checkboxov a stlačením tlačítka “Odstrániť”. V zápasovej súpiske je potrebné pre jednotlivých
hráčov doplniť údaje o poste, útoku v ktorom nastúpi, funkcii – kapitán, asistent a čísle hráča. V prípade ak systém pozná
tieto údaje, predvypln ích zo súpisky pre súťaž – s výnimkou funkcií –kapitán a asistent. Po nastavení atribútov hráčov na
zápasovej súpiske je potrebné stlačiť tlačítko “Uložiť”.

Zadanie funkcionárov tímov
Po kliknutí linku Funkcionári domáceho tímu alebo tímu hostí sa zobrazí obrazovka pre zadávanie funkcionárov jednotlivých
tímov. Ide o jednotuchý formulár prostredníctvom ktorého je možné zadať vedúceho družstva, manažéra,trénerov a iné
pozície v tíme.
Po zadaní prvých troch písmen priezviska sa v poli pre zadávanie mena a priezviska konkrétneho funkcionára objaví ponuka s
menami, ktorých priezvisko vyhovuje podmienkam vyhľadávania. Následne je potrebné vybrať korektného funkcionára zo
zoznamu.
Pokiaľ sa ponuka s menami neobjaví znamená to, že daný funkcionár nie je evidovaný v systéme ISF a je potrebné vyplniť
jeho údaje ručne. Doporučujeme najskôr zadať priezvisko veľkými písmenami, medzeru a krstné meno. Mailová adresa a
číslo mobilného telefónu sa nevyplňuje.
Po vyplnení formulára stlačte tlačítko “Uložiť”.
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Zadanie rozhodcov
Po kliknutí na linku Rozhodcovia sa zobrazí obrazovka pre pridávanie rozhodcov k zápasu.

Zmena stavu zápasu na LIVE
Po zadaní súpisiek tímov, nastavení pozícií hráčov, nastavení funkcionárov, rozhodcov a ďalších informácií v rámci prípravy
pred zápasom je tesne pred začiatkom zápasu možné prepnúť zápas do stavu LIVE. Zároveň v stave LIVE už nie je možné
meniť súpisku. Zmenu stavu zápasu na LIVE uskutočníme stlačením tlačítka „LIVE” v pravom hornom rohu obrazovky zápasu.
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Priebeh zápasu
Počas priebehu zápasu štatistik nastavuje aktuálnu tretinu zápasu, prípadne aktuálnu prestávku, nastavuje aktuálnu minútu
zápasu a tiež zadáva udalosti zápasu – góly, vylúčenia, oddychové časy, striedania brankárov a prípadné samostatné nájazdy.
Toto je možné len ak je zápas v stave LIVE.
Čas sa nastavuje prostredníctvom + a – tlačítok zobrazených pri ukazovateli času, časť hry sa nastavuje prostredníctvom
výberu z roletky v hornej časti obrazovky. Po začatí tretiny zapisovateľ prepne roletku časti zápasu na korektnú tretinu a
pravidelne nastavuje aktuálny čas zápasu. Po ukončení tretiny alebo zápasu je potrebné nastaviť korektnú informáciu o
prestávke, prípadne konci stretnutia.
Pridanie gólu, vylúčenia, oddychového času atď. sa realizuje stlačením príslušného tlačítka samostatne pre domáci tím a tím
hostí – domáci tím na ľavej strane obrazovky, hostia na pravej.

Zadanie brankárov
Na začiatku zápasu treba zadať brankárov oboch tímov.

Zadanie gólu
Po strelení gólu štatistik zadá gól do systému stlačením tlačítka “Gól” v časti domáceho tímu alebo tímu hostí. Následne sa
mu otvorí okno do ktorého zadá informácie o góle. Je nevyhnutné zadať minimálne tretinu, čas gólu, strelca gólu a situáciu
pri ktorej gól padol. Ostatné informácie je možné doplniť aj neskôr.
Tretina sa predvyplní na základe aktuálne vybranej časti zápasu na obrazovke zápasu a čas sa predvyplní na základe aktuálne
zadanej minúty zápasu.
Po zadaní informácii o góle je potrebné stlačiť tlačítko “Uložiť”. Gól je následne zobrazený v zozname udalostí zápasu a je
možné ho upraviť prostredníctvom ikonky pre editáciu.

POZOR!
Čas zápasu sa ráta od 00:00 do 60:00, tzn. 2. tretina začína
časom 20:00, 3. tretina začína časom 40:00. Ak padne gól
v 2. tretine, tak sa zapíše čas napr. 27:36.
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Zadanie vylúčenia
Po vylúčení hráča štatistik zadá vylúčenie do systému stlačením tlačítka “Vylúčenie” v časti domáceho tímu alebo tímu hostí.
Následne sa mu otvorí okno do ktorého zadá informácie o vylúčení. Je nevyhnutné zadať minimálne tretinu, čas vylúčenia,
vylúčeného hráča, typ trestu, dĺžku vyléčenia, čas odkedy je trest uplatnený. Po návrate hráča z tresnej lavice je nevyhnutné
zadať čas návratu – do kolónky čas do. Po zadaní informácii o vylúčení je potrebné stlačiť tlačítko “Uložiť”. Vylúčenie je
následne zobrazené v zozname udalostí zápasu a je možné ho upraviť prostredníctvom ikonky pre editáciu.

Ukončenie tretiny a zápis štatistík tretiny
Po ukončení tretiny / zápasu je potrebné toto indikovať vybraním korektnej prestávky, resp. voľby Po zápase v roletke pre
výber časti zápasu. Zároveň je potrebné korektne nastaviť čas zápasu na 20, 40, 60, 65, prípadne inú korektnú hodnotu.
Medzi tretinami, resp. po ukončení zápasu je potrebné doplniť a skontrolovať zadané udalosti zápasu v danej tretine (góly,
vylúčenia, oddychové časy, brankári). Zároveň je potrebné zadať štatistiky tretiny. Odkaz na štatistiky je umiestnený na
pravej strane obrazovky v časti “Administrácia tretiny”.
Cez tretinu je potrebné zadať časti začiatku a konca jednotlivých tretín a tiež štatistiky striel na brankárov z dôvodu
brankárskych štatistík.
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Zadanie oddychového času
V prípade oddychového času tímu zapisovateľ zadá oddychový čas do systému stlačením tlačítka “Odd. čas” v časti domáceho tímu alebo tímu hostí. Následne sa mu otvorí okno do ktorého zadá informácie o odychovom čase. Pri odychovom čase
sa zadáva len čas. Po zadaní informácii o oddychovom čase je potrebné stlačiť tlačítko “Uložiť”. Oddychový čas je následne
zobrazené v zozname udalostí zápasu a je možné ho upraviť prostredníctvom ikonky pre editáciu. Omylom vložený oddychový čas je možné vymazať jednoduchým stlačením tlačítka “Zmazať”.

Ukončenie zápasu
Po ukončení zápasu je potrebné ešte doplniť záverečné štatistické údaje – predovšetkým štatistiky striel na bránu –
separátne pre domáci tím a tím hostí, poznámky do zápisu. Následne je potrebné zadané informácie kompletne skontrolovať. Po kontrole všetkých údajov je možné uzamknúť zápas. Do uzamknutého zápasu už nie je možné zadávať doplňujúce údaje. V prípade potreby doplnenia údajov je potrebné kontaktovať SZFB pre odomknutie zápasu, čo umožní uskutočnenie prípadných zmien..
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Zadanie výsledku zápasu bez štatistík
V zápasoch, v ktorých nie je povinnosť vypisovať online zápis súčasne s papierovým zápisom o stretnutí, sa na zadanie
výsledku použije tlačítko “Zadajte výsledok bez štatistík”. Následne vyplníte výsledok zápasu, ktorý potvrdíte tlačítkom
“Uložiť” POZOR! NESTLÁČAJTE TLAČÍTKO “LIVE”

Dodatočné doplnenie štatistík
Do zápasu sa vrátite rovnakým spôsobom, ako pri vypĺňaní zápisu online. Takisto aj dodatočné vypĺňanie zápisu je rovnaké
ako pri vypĺňaní online zápisu počas zápasu.

