ZÁPIS O UTKÁNÍ
návod na přípravu zápisu o utkání v systému HoSys
Tento dokument slouží jako návod na přípravu digitálního zápisu o utkání k vytištění. Dokument neupravuje pravidla a
povinnosti, které jsou uvedeny v Rozpisu soutěží – příloha č. 11 všeobecné části - Pokyny pro zpracování zápisů o utkání.

Vyt voř ení soupi sky a vl ožení hráč ů na zápi s
a) Vstupte do zápisu o utkání (v detailu utkání kliknutím na obrázek rozpisu) nebo pomocí tlačítka „Zápis o utkání“:

b) Klikněte na soupisku příslušného týmu nebo příslušné tlačítko domácí nebo hosté:

c) Pro vytvoření nového hráče do soupisky (kádru) klikněte na tlačítko „plus“ v přehledu „Kádr – soupiska“ nebo na
tlačítko „Vložit nového hráče do kádru“ v levém sloupci

d) Vyplňte příslušné pole – pozor, pokud se jedná o věkově mladšího hráče (viz. Rozpis soutěží – Všeobecná
ustanovení – článek 3. písmeno b) – musí se označit příslušnou kategorií v poli „Přídavek“:

e) Po vyplnění soupisky/kádru se jednotliví hráči vloží na soupisku aktuálního utkání několika způsoby:
a. všechny hráče z kádru najednou pomocí modré šipky doleva v Kádru – soupiska
b. všechny hráče z kádru najednou pomocí tlačítka „Dát všechny hráče na zápis“
c.

postupně – jednoho hráče po druhém pomocí modré šipky u hráče v kádru – soupisce

d. postupně – jednoho hráče po druhém pomocí tlačítka „Dát jednoho hráče na zápis“
f)

Analogicky lze ze sestavy hráče odebrat (pomocí modré šipky nebo tlačítka)

g) Obdobným způsobem se zadávají vedoucí a trenéři týmů – na celkovém rozpisu kliknout na sekci trenérů nebo
tlačítko „Podpisy“. Jednotlivá pole se vyplní opět kliknutím na příslušné místo.

T ISK VYPL NĚNÉHO Z ÁPI SU O UTK ÁNÍ
Pozor – tisk vyplněného zápisu se provádí na stránce „TISK“!!! Doporučujeme tisknout pouze přes nabídku PDF soubor.
V tomto formátu nedojde k deformování zápisu při tisku!

Zápis o utkání nelze vytisknout pomocí běžného prohlížeče – např. v Internet exploreru přes nabídku Nástroje -> Tisk ->
Tisk, případně přes klávesové zkratky (CTRL+p)!!!

