Úpravy v hokejovyzapis.cz
Provedli jsme několik změn v systému hokejovyzapis.cz k lepšímu užívání a zmenšení chybovosti v elektronickém zápisu.
Nejvýznamnější změna se týká napojení elektronického zápisu na registrační systém ČSLH. Pomůže tak zabránit či
případně informovat o pravděpodobném neoprávněném startu daného hráče za daný tým.
-

v případě, že vám systém u hráče vyhodí červený vykřičník je pravděpodobné, že hráč je v rozporu s příslušností
k danému týmu podle registračního systému ČSLH.

Postup v případě, že taková situace nastane:
- Kontaktujete vedoucího týmu, který za svůj tým zodpovídá
- Pokud si je vedoucí týmu jistý, že hráč má oprávnění nastoupit, tak hráče přidáte do sestavy i přes toto
varování. Po kliknutí na přidání hráče vám vyjede kontrolní okno viz. níže. Tím potvrdíte hráče do sestavy a
automaticky se tato informace propíše na zadní stranu zápisu o utkání do poznámek pro rozhodčí. Aby hráč
mohl nastoupit, tak vedoucí týmu musí předzápasový i pozápasový zápis o utkání u dané věty v poznámkách
rozhodčích zápis podepsat

2) Další významná změna při vkládání sestav: Změna čísla hráče se přesunula již do záložky „seznam
hráčů“ pro usnadnění práce zapisovatelům.
-pro změnu stačí na číslo kliknout číslo změnit a zaškrtnout hráče do sestavy utkání

-

V případě, že máte u hráče upravené číslo a přidáte ho úspěšně do sestavy, tak se hráč podbarví zeleně

-

Po vyplnění kompletní sestavy:

-

V seznamu hráčů lze změnit u hráče i post, stačí klinkout na post a poté ho opravit

2) Notifikace během utkání: Přidali jsme notifikační červené okénko v horní liště terminálu, které vás vždy upozorní na
chybu ve špatně vyplněné události, dále také upozornění, že zadáte nižší čas než je předchozí událost

3) Kontrola brankařů
Při kompletaci vám vyjede časová osa s odchytanými minutami brankařů, kde bude
vyznačeno i střídání či hra bez brankaře. Vy musíte zkontrolovat, jestli máte účast brankařů ve
hře správně a poté zaškrtnete checkbox, že potvrzujete účast.

4) Kontrola poznámek pro rozhodčí a zranění hráčů. Zde musíte zaškrtnutím checkboxu potvrdit,
že jsou dané poznámky správně.

5) Kontrola účastí hráčů v zápase, kontrola nízkých icetimů, kontrola přidání hráčů přes zákaz
systému.
- tato úprava vám má zabránit, abyste zapomněli vyškrtnout nebo naopak nevyškrtnout hráče,
kteří do utkání nezasáhli, když jste si jistí, tak zaškrtnete chechbox. Pro extraligu a reprezentaci
bude také funkční tlačítko pro upozornění na nízký icetime. Pokud se vám vypíší hráči s nízkým
icetime, tak až po konzultaci s vedoucím statistického týmu zaškrtáváte check box. Dále pak pro
kontrolu, že jste přidali po konzultaci s vedoucím týmu hráče, kteří nemají dle systému
oprávnění v utkání startovat.

Poslední věcí je přidání vedoucího statistického týmu do zápisu o utkání! Vedoucí
statistického týmu musí zápis o utkání po zápase před předáním rozhodčím bezpodmínečně
podepsat. – toto se týká jen TELH

