Zápis o utkání
Umožňuje pořizování a nahlížení do zápisu o utkání. Každé utkání v soutěži může nebo nařízením
musí mít zápis o utkání. Modul zápis o utkání je koncipován velmi flexibilně. Umožňuje několik
variant nasazení v různých podmínkách.

Přehled základních funkcí a vlastností
Prohlížení zápisu o utkání činovníky a kluby
Nahlížení do zápisu o utkání veřejností
Pořízení papírového zápisu o utkání zadáním sestav a vytištěním
Pořízení digitálního bezpapírového zápisu přímo v systému
Import pro načtení a akceptovat zápis o utkání z externího zdroje
Export pro distribuci zápisu o utkání k dalším subjektům

Technické specifikace
Vyžaduje přítomnost modulu Utkání . Načítá data o utkání, termín, místo, čas, zapisuje automaticky
výsledek utkání pokud je použit zápis.
Může načítat data o rozhodčích z modulu Delegace rozhodčích.
Může načítat data o hráčích z modulu Registrační oddělení.
Může načítat data o zastavených činnostech z modulu Disciplinární řízení.
Může podávat data o událostech modulu Statistiky hráčů.

Může podávat data o událostech modulu Hodnocení rozhodčích.
Má více variant s ohledem na vstup a ověření hráčů v sestavách:
Bez napojení na registrační systém a bez kontroly
S napojením na modul Registrační oddělení bez kontroly jen s načítáním hráčů
S napojením na modul Registrační oddělení s kontrolou hráčů
S napojením na externí matriční databázi hráčů bez kontroly jen pro načtení
S napojením na externí matriční databázi hráčů s kontrolou hráčů
Má více variant s ohledem na odpovědnost osob, které zápis vyplňují.
Zadání sestav zástupcem domácí a hostí nebo zadání zapisovatelem
Zadání událostí v utkání, gólů a trestů online zapisovatelem nebo dodatečně zástupcem
klubu
Má více variant s ohledem na dostupnost funkcionalit pro uživatele:
Digitální bezpapírový online zápis o utkání včetně digitálních podpisů zúčastněných osob
Jen příprava zápisu o utkání zadáním sestav a vytištěním
Jen zobrazení zápisu o utkání klubům a náhledu veřejnosti při načítání z externího zdroje
Všechny kombinace variant lze nasazovat různě a nezávisle pro jednotlivé řídící orgány.

Popis
Preferovaná varianta nasazení je úplný digitální bezpapírový zápis o utkání s napojením a kontrolou
hráčů pomocí modulu Registrační oddělení a s výstupem informací do modulů Statistiky hráčů a
Hodnocení rozhodčích.
Do zápisu o utkání jsou načteny informace o utkání, datum, termín a čas. Je umožněno domácím
zadat sestavu a realizační tým domácích, je umožněno hostím zadat sestavu a realizační tým hostí. Je
možné vytisknout papírovou podobu zápisu. Je možné pokračovat v digitálním zápise o utkání
zapisovatelem. Podpora podepisování zápisu pomocí přihlašovacích údajů do systému. Po utkání je
možné zápis také vytisknout a nebo podepsat digitálně. Informace ze zápisu o utkání vstupují do
dalších modulů jako je Statistika hráčů a Hodnocení rozhodčích.
Flexibilita nasazení v různých prostředích umožňuje použití zápisu o utkání také jen pro účely
prohlédnutí a informování klubů a veřejnosti. Data do zápisu o utkání lze načítat z externích zdrojů.
Jsou možné libovolné kombinace napojení na modul Registrační oddělení nebo na externí zdroj dat
z registračního systému třetí strany. Lze provádět načtení kádru hráčů, domácí a hosté pak nemusejí
hráče vkládat svépomocí, ale jen vybírají z kádru. Bez napojení na modul Registračního oddělení je
možné hráče na prvním utkání vložit a na dalších již jen používat z kádru hráčů. Je možné zapojit
kontrolu hráčů na přítomnost v matrice a je možné zapnout kontrolu hráčů jež mají v modulu
Disciplinární řízení zastavenu činnost.
Při použití zápisu o utkání jen jako prostředku pro zobrazení informací klubům a náhledu pro
veřejnost je jedno jakou cestou se do systému data o průběhu utkání dostanou, zda z modulu Zápis o
utkání a nebo načtením z externího zdroje dat.

Zobrazený zápis o utkání lze vytisknou několika postupy. Přímým tiskem z okna prohlížeče, tato
metoda je nejrychlejší, zápis se otevře v novém okně prohlížeče a pomocí funkcí prohlížeče vytiskne.
Druhou možností je vytvoření výstupního souboru ve formátech pdf nebo xls. Oba formáty lze také
prostředky programů Pdf Reader a Excel tisknout a slouží jako záloha přímého tisku a také pro
možnost odeslání jako přílohy.

V případě, že je zápis o utkání digitální bezpapírový pořizovaný rovnou v systému získává se několik
výhod. Předává se statistika do modulu Statistiky hráčů, předem se nastavují události do modulů
Hodnocení rozhodčích a Disciplinární řízení. Ostatní uživatelé mohou sledovat zápis o utkání online
při průběhu utkání. To vše platí i pro načítání průběhu utkání z externího zdroje.
Vlastní pořizování zápisu o utkání v digitální podobě je v interním modulu Zápis o utkání velice
jednoduché a intuitivní. Na obrazovce je zobrazen náhled zápisu a klepnutím do míst je vyvolána
možnost práce s tímto místem. Není potřeba žádné školení klubů, kluby samy přirozeně vkládají
sestavy jak je patrno z přiložených obrázků. Zadávání gólů a asistencí zapisovatelem je stejně
přirozené.
Podepisování zápisu o utkání je realizováno vložením přihlašovacího emailu a hesla osoby, která
podepisuje. Některé kolonky jako například podpis pro potvrzení získání kopie ztrácejí smysl, zápis je

vystaven v systému. Stejně tak postrádá smysl tisk zápisu a jeho odesílání řídícímu orgánu, opět je
zápis dostupný v systému.
Zápis o utkání je realizovatelný online zařízením připojeným na internet. Je možné provozovat také
offline variantu s přenesením dat pouze při připojení k síti před a po utkání.
Nasazení zápisu o utkání a jeho varianty je v kompetenci řídícího orgánu soutěže, který v rozpisu
soutěží stanoví pravidla a rozsah používání. Nabízí se i zde několik variant:
Nařídit používání papírového zápisu o utkání a zakázat používaní zápisu digitálního v systému
Umožnit používání obou variant zápisu, jak papírového, tak elektronického například se
stanovením, že o tom rozhoduje zapisovatel daného utkání po dohodě s oběma kluby
Je možné nařídit výhradní používání digitálního bezpapírového zápisu a stanovit postup při
selhání techniky například stejný jako při nezpůsobilém hřišti

Otázky a odpovědi
Jaké vybavení bude klub potřebovat?
Z 10-20 osob účastnících se utkání za domácí, 10-20 osob za hosty a 5-10 rozhodčích tedy ze 25 až 50
osob stačí, aby jedna z nich měla zařízení s prohlížečem schopným přístupu do systému. Řídící orgán
stanoví odpovědnost osob za přítomnost techniky. Ideálně nařídí mít k dispozici techniku oběma
vedoucím a zapisovateli s tím, že pokud vedoucí nebude mít, použije se na sestavy zařízení
zapisovatele.
Kdo a jak bude vyplňovat zápis?
Stanoví řídící orgán. Ideálně každý na svém zařízení v rozsahu svých povinností , tedy domácí vedoucí
sestavu domácích, vedoucí hostí sestavu hostí, zapisovatel události v utkání.

Kdo a jak zápis podepisuje?
Řídící organ stanoví rozsah a okamžik podpisů, ale může některé také zcela nepožadovat. Je možné
na všech obvyklých místech požadovat podpis, který probíhá zadáním přihlašovacího emailu a hesla v
daném místě. Je také možné od podepisování zápisů upustit. Souvislosti, které umožňují od
podepisování zápisu upustit je možné kdykoliv konzultovat a nechat si vysvětlit.
Mohu vidět zápis utkání po utkání včetně vyjádření rozhodčího?
Ano, zápis zůstává v systému a je možné jej kdykoliv prohlížet.
Může se do zápisu o utkání dostat neoprávněný hráč?
Pokud jsou používány I moduly Registrační oddělení a Disciplinární řízení tak nikoliv. Pokud používány
nejsou, je možné vložit libovolné údaje a zodpovědnost za jejich správnost a přípustnost leží nadále
na klubech vkládajících sestavu.
Co když zradí technické vybavení nebo internet?
Zápis o utkání je v systému, to znamená, že lze kdykoliv pokračovat v práci na jiném zařízení či
pomocí jiného poskytovatele připojení. Řídící orgán může stanovit postup v různých variantách od
považování za součást nezpůsobilého hřiště s hodinovou čekací dobou přes nařízení provedení
papírového zápisu po ponechání plné odpovědnosti na určených osobách. Je to stejné jako když si
zapisovatel nepřinese na utkání tužku.
Mohu si zápis připravit doma nebo musím na stadionu?
Kdekoli, kdykoliv, odkudkoliv do začátku utkání mohou vedoucí týmů upravovat svoje sestavy. Tedy i
doma předem. Případné změny, které nastanou nečekaně těsně před utkáním, je možné napravit se
zapisovatelem.
Je možné uspořádat školení vyplňování zápisu o utkání?
Ano, je to možné kdykoliv. Ačkoliv byl zápis o utkání připravován jako WYSIWYG v podobě velmi
intuitivní a zvládne jej používat i neškolená osoba, je možné provést školení v libovolném rozsahu
osob včetně reálných ukázek.
Je možné převzít celou sestavu z minulého utkání?
Ano. Při práci se sestavou jsou k dispozici funkce vložení nového hráče, přidání z kádru na sestavu, po
jednom nebo všichni naráz a převzetí sestavy z minulých utkání. Typicky na pár klepnutí je sestava
hotová. Rekord je 6 vteřin, převzetí sestavy a doplnění jednoho hráče z kádru, který minule nebyl.

Jak hodnotí uživatelé
„Supr, jsem netušila, že to jde. Na to, že mi kolega řekl, že najedu na zápas a pak vyplním - což není
moc informací - jsem si myslím docela rychle a bez vzteku poradila. Takže za mne na to že to bylo
poprvé, tak v pohodě.“
„Tohle už vypadá perfektně to budu okamžitě používat. Asi budu potřebovat nějaká přístupová práva
pro vedoucí jednotlivých kategorii, ať to nemusím vše chystat sám. Velice děkuji za skvělou práci.“
„Tento systém je podle mého názoru, nechci říci zkušeností naprosto fantastický. A o to více, když
jsme doposud trpěli středověkými způsoby administrativy a nesmyslném trvání na papírkovém
způsobu. Já osobně děkuji a nemám zatím žádné připomínky a to je o to významnější, když obsluhuju
tento systém ve věku hodně přes 70 let a jde to! Ještě jednou díky.“

