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PREDPIS PRE ZABEZPEČENIE VYPĹŇANIA
ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU
(súťažná smernica)
1.1.
Tento predpis stanovuje povinnosť zabezpečiť vypĺňanie elektronického zápisu v systéme
ISF. Prostredníctvom elektronického zápisu je generovaný on-line prenos zápasu, a to buď
základný, technický alebo textový.
2.1.
Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu.
Organizátor zápasu má za povinnosť bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok
do systému ISF, a to do 120 minút. Táto povinnosť sa týka všetkých súťaží SZFB, pohárových
súťaží SZFB, Majstrovstiev Slovenska mládežníckych kategórii SZFB, Turnajov o Pohár
prezidenta SZFB a súťaže veteránov a veteránok SZFB.
3.1.
Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej
manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.).
3.2.
Organizátor zápasu je povinný vypĺňať technický on-line prenos počas zápasu súbežne so
zápisom o stretnutí (papierový zápis o stretnutí) vo všetkých v stretnutiach MEX, ZEX, JEX,
M1, M-SR, ToPp, kvalifikácie a v nadstavbovej časti (play-off, baráž, atď...) všetkých
celoštátnych a regionálnych súťaží. V celoštátnej súťaži Z1 a v regionálnych súťažiach od
vekovej kategórie starší žiaci/žiačky sa takéto vypĺňanie odporúča. V zápasoch ToPP sa
v technickom on-line prenose nevypĺňajú góly, asistencie a tresty.
3.3.
Organizátor zápasu je povinný vyplniť technický on-line prenos:
a) do 24.00 hodiny v deň konania zápasu v stretnutiach Z1,
b) do 24.00 hodiny v nasledujúci deň po dni konania zápasu vo všetkých stretnutiach
regionálnych súťaží. V súťažiach kategórií mladšia prípravka, staršia prípravka,
mladšie žiačky a mladší žiaci sa nevypĺňajú góly, asistencie a tresty.
4.1.
Textový on-line prenos na rozdiel od technického obsahuje udalosti v minimálnom rozsahu
6 adekvátnych informácii z diania zápasu (udalostí / výstupov) za tretinu a ďalej všetky
udalosti predpísané rozpisom súťaže. Vypĺňať textový on-line zápis sa počas konania zápasu
vo všetkých súťažiach odporúča.
5.1.
Organizátor zadávajúci elektronický zápis je zodpovedný za zadanie vstupných informácií
(nastupujúcej zostavy) do elektronického zápisu najneskôr do 15 minút po termíne pre
vyplnenie zápisu o stretnutí vedúcimi družstiev.
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5.2.
V prípade zistenia nezrovnalostí ohľadom nastupujúcich hráčov je organizátor povinný
bezodkladne informovať o tejto skutočnosti rozhodcov.
5.3.
Bezprostredne pred začiatkom stretnutia je organizátor povinný informovať rozhodcu, že
všetci hráči uvedení na zostave družstiev v zápise o stretnutí boli riadne vložení do
elektronického zápisu. Po tomto potvrdení rozhodca začne stretnutie.
5.4.
Body 5.1., 5.2. a 5.3. sa týkajú zápasov, v ktorých organizátor zápasu vypĺňa technický on-line
prenos počas zápasu súbežne so zápisom o stretnutí.
6.1.
Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. júla
2018. Ku dňu 30. júna 2018 končí platnosť doterajšej smernice „Predpis pre zabezpečenie
vypĺňania elektronického zápisu“.
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