DODATNI NAPOTKI ZA ZAPISNIKARJE V SEZONI
2018/19
- Na tekmo prispete pravočasno: 45 do najkasneje 30 minut pred tekmo.
- Oprema za preživetje: računalnik, miška, spletna povezava, kemični svinčnik, klasični
zapisniki (KZ), priročniki, uporabniški podatki za spletne zapisnike, voda (za žejne).
Kdaj uporabim kateri zapisnik?
KZ: Na vseh tekmah DP in IFL.
eZapisnik (EZ): Na vseh tekmah DP.
Floorballflash (FF): Na vseh tekmah IFL.
- 30 minut pred tekmo morate imeti vse pripravljeno za vpisovanje podatkov v KZ. V
kolikor ekipa zamuja z oddajo licenčnega lista, obvestite sodnike in/ali vodjo
tekmovanja.
- 15 minut pred tekmo mora biti KZ izpolnjen in na voljo sodnikom v pregled.
- V preostalem času do tekme lahko vpisujete podatke v EZ in/ali FF, če tega niste
storili že prej.
- Vedno najprej vpišete dogodek (gol, kazen, itd) v KZ, šele ko se prepričate, da ste
dogodek zapisali pravilno, ga vpišete v EZ in/ali FF.
- Zadeva glede vpisovanja 5 in 10 min kazni je rešena in je obrazložena v
posodobljenem priročniku.
- Med tekmami 1. SFL, 1. ŽSFL in U19 (torej v ligah kjer se igra floorball na
velikem igrišču) beležite strele v okvir vrat in obrambe. Lahko sodelujete s
časomerilcem.
- Priporočamo, da v začetni fazi pri pisanju zapisnikov sodeluje več oseb. Obvezno
mora imeti vsaj 1 oseba licenco za izpolnjevanje zapisnika.
- V kolikor med tekmo ne delate z EZ, morate tega izpolniti v roku 4 ur po koncu
tekme ali turnirja. Dvakrat preverite rezultat in outcome tekme!
- Podatki na KZ, EZ in FF morajo biti točni in usklajeni.
- V kolikor se vam kaj hudo zalomi, resetirajte modem ;) in me kontaktirajte na številko
v podpisu mojega maila.

Za FZS pripravil: Rok Ritonja, september 2018
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