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KROKOV K VYPLNENIU
ONLINE ZÁPISU

Vyber “Live zápasy”.

Vyhľadaj zápas a vyber “ceruzku”.

V pravom menu vyber
“Zostavy” (domáci).
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Vľavo vyber zo zoznamu hráčov, ktorí majú nastúpiť na zápas
a stlač “Pridať vybraných”.

Ak potrebuješ doplniť hráčov na zápas z inej súpisky, pridaj ich podľa mena alebo čísla KRP.

Číslo KRP hráča nájdeš na webe szfb.sk, v menu “SZFB” a následne podmenu “Zoznam hráčov”.
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Hráčom v zápase vyplň ďalšie údaje - post, funkciu a číslo (príp. zloženie útokov).

V pravom menu vyber
“Funkcionári” (domáci).
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Vyplň mená funkcionárov klubu. Ak sú osoby registrované
v ISF ako funkcionári, vyber ich z ponuky.

CELÝ TENTO POSTUP ZOPAKUJEŠ AJ PRI DRUŽSTVE HOSTÍ!

V pravom menu vyber
“Rozhodcovia”.
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Vyplň požadované údaje. Počet divákov vyplň
po 2. tretine.
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Vyber stav
status
zápasu
zápasu
“Pred zápasom”.
zápasom”
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Začiatkom zápasu prejdi do stavu LIVE
a vyber stav zápasu “1. tretina”.

UPOZORNENIE!
Do stavu LIVE prejdi až keď začne zápas.
Po prejdení do stavu LIVE sa už nedá vrátiť
späť a tým pádom ani dopĺňať hráčov.
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Ako prvé
Vyber
status
zapíšzápasu
nastupujúcich bránkárov oboch družstiev.
“Pred zápasom”

Počas status
Vyber
zápasuzápasu
pridávaj čas práve
“Pred zápasom”
prebiehajúcej
minúty zápasu pomocou +/V prípade zadávania gólu alebo vylúčenia
budeš mať prebiehajúcu minútu zobrazenú
v ponuke.

Pri góle
Vyber
status
zadajzápasu
čas, kedy gól padol (tretinu máš predvyplnenú, prípadne uprav), následne
“Pred zápasom”
spomedzi
čísiel vyber číslo hráča, ktorý dal gól a číslo hráča, ktorý mu asistoval.
Vyber situáciu, v akej padol gól.
Časy v tretinách sa prirátavajú, tzn.
1 tr. 00:00 - 20:00, 2 tr. 20:00 - 40:00,
3. tr. 40:00 - 60:00
RP - rovnovážny počet (5 na 5,
4 na 4)
PH1 - presilová hra o 1 hráča
PH2 - presilová hra o 2 hráčov
OS1 - oslabenie o 1 hráča
OS2 - oslabenie o 2 hráčov
TS - trestné strieľanie
NTS - nepremenené trestné
strieľanie
VG - vlastný gól
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Pri vylúčení
Vyber
statuszadaj
zápasu
čas, kedy k vylúčeniu prišlo (tretinu máš predvyplnenú, prípadne uprav),
“Pred zápasom”
následne
spomedzi čísiel vyber číslo hráča, ktorý dostal trest. Potom vyber typ trestu,
po výbere sa automaticky vyplnia minúty trestu. Takisto aj čas od kedy a do kedy trvá trest
a v prípade vyššieho trestu aj ten.

Pri oddychovom čase vyplň čas, kedy k oddychovému času prišlo.
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Počas status
Vyber
zápasuzápasu
vyber
“Predstav
vždy
zápasom”
zápasu,
napr. “Prestávka
po 1. tretine”.
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Počas prestávky vyplň štatistiky brakárov.
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Pri striedaní
Vyber
status brankárov
zápasu vyber číslo brankára, ktorý ide do brány a čas striedania.
“Pred zápasom”

Po zápase
Vyber
status
zmeň
zápasu
stav
“Pred zápasom”
zápasu
na “Po zápase”.

24
25

23

Po zápase
Vyber
status
musíš
zápasu
ukončiť čas pôsobenia brankárov v bránke. Vždy uvedieš
“Pred
čas
konca
zápasom”
zápasu, napr. 60:00.

Po zápase
Vyber
status
skontroluj
zápasu všetky zadané údaje. V prípade úprav sa môžeš k jednotlivým
“Pred zápasom”
údajom
vrátiť cez “ceruzku” a opraviť ich.

Po skontrolovaní
Vyber
status zápasu
ukonči zápas.
“Pred zápasom”

