
Game Checklist
1. Před zápasem
Nastavení zápasu musí být započato nejpozději 30 minut před začátkem utkání.
- pokud je k dispozici internet, klikněte na „Connect“ po spuštění FIBA Europe Stats Suite
- bez ohledu na připojení k internetu, data jsou vždy uložena lokálně

Připojení k serveru
URL server: http://cms.fibaeurope.com/liveclient/
Přihlašovací jméno a heslo vám poskytuje vedení soutěže.

http://cms.fibaeurope.com/liveclient/


1.1 Informace o zápasu/hráči
Tyto informace jsou brány přímo z databáze

Zkontrolujte, zda jsou předvyplněné údaje správné. Případně je změňte nebo doplňte. Pole, která vždy 
potřebují doplnit:
- počet diváků
- TV detaily
- někdy rozhodčí, trenéři
Ujistěte se, že polička, která byla vyplněna (především jména týmů, trenérů a rozhodčích) se neměnila.

Hráči
Po připojení se k serveru stačí doplnit k hráčům čísla dresů a odstranit hráče, kteří nejsou na soupisce k 
utkání. Pokud je nutné hráče přidat, použijte tlačítko „Add player“.



Pamatujte, že není možné měnit ručně jména hráčů a přidávat nové hráče, pokud pracujete v on-line 
módu. Pokud na soupisce chybí hráč, kontaktujte ČBF/Leris.

Po kliknutí na „Start Game“ se zápas objeví on-line na webu FIBA Europe/ČBF. Proto na toto tlačítko 
klikejte 10 – 15 minut před začátkem utkání.



2. Během zápasu

2.1 Akce a jejich průběžné nahrávání
Pokud se připojíte k serveru, ujistěte se, že všechny akce jsou správně nahrány a že vaše internetové 
připojení je v pořádku. Indikátor připojení najdete v levém horním rohu a pokud zaznamená problémy, 
zbarví se do červena.

Akce, které byly zaznamenány, ale nebyly nahrány na server jsou v historii označeny červenou barvou.

Pokud vypadne internetové připojení, pokračujte v zaznamenávání zápasu. Statistiky můžete nahrát později 
a budou využity i pro tisk technického zápisu.

Program automaticky kontroluje připojení k internetu a jakmile zjistí, že je připojení opět možné, sám ho 
naváže.

2.2 Reset
Pokud zjistíte, že záznam obsahuje chyby (například špatný výsledek), můžete všechny akce odeslat znovu 
přes položku v menu „Game – Reset live stats on the internet“.

Důležité: Mezi programem a zobrazením na webu v live score je určitá prodleva (týká se i editace či 
mazání akcí). Není proto nutné resetovat statistiky, když mají 45 – 60 sekund zpoždění oproti programu.



3. Po zápase
Oficiální výsledky a statistiky musí být po zápase odeslány.

Ještě než vše odešlete, ujistěte se, že výsledek i statistiky jsou zadány správně.
- než odešlete statistiky, ujistěte se, že je zápas označen jako ukončený („Actions – End of Game“ nebo 
kliknutím na tlačítko „End Game“)
- sdílejte statistiky prostřednictvím položky v menu „Game – Upload Statistics“

Systém se vás zeptá na potvrzení výsledku a vyzve k uvedení údajů (jméno, kontakt), kdyby vznikly nějaké 
dotazy ohledně utkání.

Vložte konečný výsledek utkání, oficiální počet diváků, vaše jméno a/nebo telefon či emailovou adresu.
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