
Zápis a zadávání 
soupisek on-line



Chceme posouvat BLMF vpřed, a proto jsme se rozhodli zavést novou funkci – online zápisy 
utkání a on-line soupisky.
Cílem tohoto kroku je především pořadatelům turnajového dne ušetřit velké množství času 
s administrativou ohledně zápisů utkání. Dále také končí shánění papírových zápisů na TD k 
zápasům svého týmu, soupisky již budou také výhradně on-line.

• Nově bude mít každý tým (jeho správce) povinnost zadat na dané zápasy v daném TD 
soupisku svého týmu on-line 

• Pořadatel bude zapisovat utkání výhradně on-line přes webové rozhraní
• Každý tým (jeho správce) má povinnost po utkání potvrdit on-line zápis zapsaný pořada-

telem

Konec papírování
Zapisování jen elektronicky!

1



Zadání soupisek probíhá po přihlášení správce týmu do systému BLMFis 2.0 a následně v zá-
ložce „Souteže a zápasy“ kde naleznete tabulku „Soupisky a zápasy k potvrzení“

1. Rozhraní systému BLMFis 2.0
    pro zadávání soupisek

2



Celý proces je pro správce týmu velice jednoduchý:

1. fáze -  zadání soupisky

V tabulce jste u příslušného zápasu vždy informován o kroku, který je třeba udělat. Pokud je 
vyžadována akce, je zpráva zabarvena žlutě (viz. níže).
Soupisku na utkání zadáte v daném řádku kliknutím na ikonku tabulky vpravo na konci řádku.
Soupisku je možné zadat 30 dní před utkáním až do okamžiku, dokud pořadatel nezahájí 
elektronický zápis. Vyplnění soupisky je popsáno v kapitole 3.

2. Postup zadání soupisky a potvrzení 
     zápisu pro správce týmu
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2. fáze -  zadaná soupisky

Pokud soupisku odešlete, je zpráva zabarvena zeleně a soupisku je možné případně ještě 
upravovat v daném řádku kliknutím na ikonku tabulky vpravo na konci řádku.

Pokud se utkání již hraje, soupisku již nelze upravovat. Ikona zmizí.



2. Postup zadání soupisky a potvrzení 
     zápisu pro správce týmu
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3. fáze -  kontrola

Pokud je utkání ukončeno a uloženo pořadatelem, je ze strany správců týmů nutné odsouhla-
sení zápisu v daném řádku kliknutím na ikonku fajfky vpravo na konci řádku. Zobrazení zápisu 
je možné kliknutím na ikonu oka.

Pokud kliknete na ikonu fajfky, zobrazí se potvrzovací okno. Tlačítkem zápis potvrdíte.

4. fáze -  hotovo

Nyní je hotovo! Po potvrzení je možné i nadále zobrazovat zápis utkání.



Zadání soupisky je velice jednoduché. Po otevření soupisky se zobrazí kompletní soupiska 
daného týmu (viz. rámeček A).

Na soupisku můžete vepsat i dva hráče v rámci svého oddílu mimo daný tým (Např. na sou-
pisku týmu FBC Plzeň A lze dodat i dva hráče FBC Plzeň B). V případě zápasu kategorie mužů 
lze dále přidat neomezený počet starších žáků z oddílu (14 let a více) a v případě zápasu ka-
tegorie starších žáků lze dále přidat neomezený počet mladších žáků z oddílu. (viz. rámeček 
B) Pokud je možnost přidat další hráče mladších či starších žáků, zobrazí se níže tlačítko pro 
přidání. (viz. písmeno C)

Abyste nemuseli na jeden TD zadávat soupisku několikrát, je možné využít možnost zadání 
soupisky pro všechny zápasy v daný TD (viz. písmeno D).

Pokud máte soupisku vyplněnou, klikněte na tlačítko „Provést autokontrolu“ (viz. písmeno E).

3. Zadávání soupisky
     správce týmu
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Autokontrola vám pomůže s vyhodnocením případných chyb (odpovědnost za regulérnost  
soupisky má však stále správce týmu). Řiďte se instrukcemi autokontroly.

3. Zadávání soupisky
     správce týmu
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Pokud je již vše v pořádku, tlačítkem „Potvrdit soupisku a uložit“ soupisku uložíte.



Zadání zápisů probíhá po přihlášení správce týmu do systému BLMFis 2.0 a následně v zálož-
ce „Souteže a zápasy“ kde naleznete tabulku s přidělenými turnaji.

4. On-line zápis
     pořadatele utkání
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Po klinutí na ikonu šipky na konci řádku zobrazíte zápasy daného TD. 
Zápis k utkání zahájíte ikonou tabulky na konci řádku s daným zápasem (viz. žlutý rámeček).

Před zahájením zápisu je třeba provést potvrzení. Tlačítkem „Zahájit utkání a přejít na live zá-
pis“ zahájíte zápas. Zápis se pak vyplňuje stejně, jako před aktualizací.



Při zadávání soupisky nevidím některé hráče

Při zadávání soupisky systém autmaticky vypíše všechny aktivní neblokované hráče na sou-
pisce týmu.

Na soupisku můžete vepsat i dva hráče v rámci svého oddílu mimo daný tým (Např. na sou-
pisku týmu FBC Plzeň A lze dodat i dva hráče FBC Plzeň B). Systém nabídne všechny aktivní 
neblokované hráče na soupisce oddílu splňující věkovou hranici 14 a více let. 

V případě zápasu kategorie mužů lze dále přidat neomezený počet starších žáků z oddílu 
(14 let a více) a v případě zápasu kategorie starších žáků lze dále přidat neomezený počet 
mladších žáků z oddílu. Pokud tuto možnost přidat další hráče mladších či starších žáků máte, 
zobrazí se tlačítko pro přidání.

5. Možné problémy
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V zápise je chyba

Pokud pořadatel udělal chybu v zápise, která z Vaší strany není přípustná, obraťte se na 
disciplinární komisi na e-mail dk@blmf.eu. Uveďte do zprávy číslo utkání, kolo, ligu a popis 
chyby (ideálně i s výstřižkem obrazovky).

Tým nevyplnil soupisku

Pokud jste pořadatelem a spustíte zápas, může se stát, že některý tým nevyplnil soupisku. V 
takovém případě je třeba soupisku vyplnit. 

Pokud jeden z týmů nevyplní soupisku k zápasu, uveďte tuto informaci do poznámky v zápise 
utkání pro pozdější posouzení disciplinární komise.


